
Het resultaat van twee jaar bijscholing (kolom 30) 
 
De afgelopen twee jaar zie ik als een grondige bijscholing in maatschappijleer. 
Ik vat hieronder de nieuwe inzichten, buiten de financieel economische, samen 
in twaalf punten en probeer daarna mijn leven weer op te pakken.  
1. De overheid staat niet in dienst van de burger, maar van lobbies uit de 
industrie; vooral van pharma, wapens, banken en ngo's als het WEF.  
2. De mainstream media zijn niet onafhankelijk en staan steeds meer in dienst 
van de overheid (en dus de industrie). De mainstream pleegt gigantische 
censuur en pusht de verkeerde verhalen (epidemieën, oorlogen, transities).  
3. Om te weten wat er speelt in de wereld is het goed om andere bronnen te 
raadplegen dan de mainstream.  
4. Corona is in wezen niks anders dan de griep opgeleukt met vele vormen van 
bedrog en de griep is een natuurlijk zuiveringsproces van het lichaam.  
5. Coronavaccins zijn volkomen zinloos, mogelijk gevaarlijk en dienen 
uitsluitend andere agenda's dan gezondheid.  
6. Het bestaan van het poliovirus is nooit aangetoond. De relatie van polio met 
DDT is daarentegen wel aangetoond.  
7. Alle vaccins uit het rijksvaccinatieprogramma dat sinds 1957 loopt zijn 
zinloos. De grafiek van het RIVM over het verdwijnen van de betreffende 
ziekten spreekt boekdelen. Vóór de introductie van de vaccins was het aantal 
doden al met 80 à 90 procent gedaald. De vaccins tonen geen merkbaar effect 
op het verdere verloop van de grafiek.  
8. Het algemeen bestaande geloof in de zinvolheid van vaccinaties is het 
resultaat van decennialange misleidende voorlichtingscampagnes vanuit de 
industrie, met name via de beïnvloeding van wetenschap en media.  
9. De vaccinindustrie is in feite de voortzetting van IG Farben, de fabriek des 
doods uit de tweede wereldoorlog die ook experimenteerde op mensen.  
10. Virussen bestaan niet. Van geen enkel virus is ooit het bestaan aangetoond. 
Virologie is de moderne variant van de aloude theologie. In wezen gaat het 
steeds om geknoei met begrippen en definities. Virologie en vaccinologie 
vormen de basis voor het verdienmodel van de pharmaceutische industrie.  
11. De menselijke gezondheid wordt vooral bevorderd door een gezond leven: 
rust en beweging, gezonde voeding, vrije gedachten.  
12. Oneindig veel belangrijker dan medicijnen is een zuivere geest; vrij van 
propaganda, vrij van groupthink, vrij van consensus, vrij van angst, kritisch op 
alles en open naar alles wat anders is.  
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