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Pamflet Maria Aletta Hulshoff uit 1806 

Het pamflet “Oproeping van het Bataafsche volk, om deszelfs denkwijze en wil openlijk 

aan den dag te leggen, tegen de overheersching door eenen vreemdeling, waarmede het vaderland 

bedreigd wordt.” (Amsterdam, april 1806).  

Het pamflet van Maria Aletta Hulshoff is als voorbeeld gebruikt voor het pamflet 

“Oproep van het welbewuste volk aan de medische wetenschap”. Het pamflet van de nu als 

zeer dapper omschreven Maria Aletta Hulshoff is te kenschetsen als een politiek 

pamflet tegen de invoering van een dictatoriale monarchie. Hulshoff keerde zich in 

zulke heftige bewoording tegen de komst van Lodewijk Napoleon naar Nederland 

en tegen andere regeringsmaatregelen, dat zij door justitie werd vervolgd. 

Tijdgenoten noemden haar "geëxalteerd", "dweepzuchtig" of "hysterisch" maar 

daarbij moet men bedenken dat een vrouw geacht werd steeds haar mond te houden 

over al wat tot het door mannen beheerste domein van wetenschap, zeden en politiek 

behoorde. 

Nu, anno 2021, wordt zij beschouwd als een van de grootste vaderlandse helden die 

zich verzette tegen de komst van een dictatoriale monarchie en dat dit destijds door 

het overgrote deel van de bevolking niet werd gezien. 
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HET WELBEWUSTE VOLK 

Met het welbewuste volk wordt bedoeld het deel van de bevolking dat zich verdiept 

in opmerkelijke zaken die onze samenleving treffen, zoals de huidige ‘corona-crisis’.  

Het welbewuste deel van de bevolking ziet inmiddels in dat de PCR-test slechts alleen 

geschikt is om kleine DNA (of RNA)-deeltjes van micro-organismen (bijv. bacteriën) 

te detecteren, waarvan de bacteriologische oorsprong (type bacterie) niet duidelijk is. 

De PCR-test is niet geschikt om de besmettelijkheid van een persoon die dergelijke 

deeltjes in zich draagt vast te stellen. Ook is de PCR-test niet geschikt om vast te 

stellen of de gevonden deeltjes, indien deze door de drager worden verspreid, 

ziekteverwekkend zijn. Overigens is de PCR-test geen daadwerkelijke test maar een 

onderzoeks-technologie.  

Het is de taak van ons afweer- en immuunsysteem om eventuele schadelijke 

of overbodige micro-organismen en/of cellen af te breken, waardoor deze 

DNA-deeltjes van nature in ons lichaam voorkomen. Het is absoluut niet 

duidelijk of een gevonden deeltje van een ‘virus’ afkomstig is. Bovendien is een ‘virus’ 

slechts een samengesteld genoom (DNA-streng van verschillenden DNA-deeltjes) 

dat met een computer is vormgegeven, zonder dat dit in de praktijk daadwerkelijk is 

gevonden (geïsoleerd). Het is dus zelfs de vraag of een ‘virus’ wel bestaat en of een 

‘virus’ niet gewoon hetzelfde is als een (deel van een stervende) bacterie. In sommige 

onderzoeken wordt een bacteriofaag (of Y-immunoglobuline) gezien als ‘virus’. 

De uitvinder van de PCR-test heeft zelf gezegd dat de test niet geschikt is om 

‘virologische diagnostiek’ mee uit te voeren. In januari 2020 werd de ‘PCR-paper’ 

gepubliceerd. In november 2020 werd door een internationaal gezelschap van 

medisch wetenschappers een ‘retraction paper’ bij officiële instanties 

ingediend om de test voor het doel waarvoor het wordt gebruikt (misbruikt) 

als ongeschikt te verklaren. Het heeft echter geen wijziging van de test-methodiek 

opgeleverd. Daarom is het nu de tijd om aan medici te vragen zich openlijk te keren 

tegen de PCR-testmaatschappij die de basis is van een nieuw ‘politiek systeem’ 

waarmee niet alleen onze individuele vrijheden worden afgenomen maar waarmee 

ook de economie te gronde wordt gericht en de democratie wordt bedreigd. 

Het is een feit dat ‘corona’ geen ziekte is maar een ziektebeeld (SARS = severe acute 

respiratory syndrome = ernstig acuut ademhaling syndroom), dat veel overeen-

komsten vertoond met bekende en gebruikelijke ziekteverschijnselen (symptomen), 

die heersen in dezelfde tijdsperiode van het jaar als het ziektebeeld van ‘corona’.  

‘Corona’ is geen ziekte en SARS of COVID-19 ook niet, het is longontsteking 

die behoort tot het ziektebeeld van ‘corona’, die als een ernstige ziekte kan 

worden aangemerkt. Mensen kunnen niet aan ‘corona’ overlijden, mensen 

kunnen wel aan longontsteking overlijden.  
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Longontsteking is een ziekte die in Nederland veelvuldig voor een epidemie zorgt. 

Een pandemie is een epidemie op wereldschaal. In Nederland is een epidemie van 

longontsteking dus niks vreemds. In 2018 herstelde veel Nederlanders van een 

longontsteking die net als ‘corona’ exact samenviel met het griep-seizoen. Per 

100.000 65+ers hadden in maart 2018 250 mensen longontsteking gehad, terwijl het 

griepseizoen nog niet voorbij was. Dit aantal was in dezelfde maand van 2017 

ongeveer de helft. Volgens het Longfonds was het jaarlijks aantal mensen dat 

longontsteking kreeg in de jaren tot 2018 gemiddeld 250.000, waarvan 35.000 

mensen in het ziekenhuis terecht kwamen en 3000 mensen jaarlijks overleden. 

In 2018, dus nog voor ‘corona’, was dat aantal fors hoger.  

Als we kijken naar de cijfers van het CBS, dan worden geen besmettingscijfers 

gegeven omdat deze volgens het CBS niet of onvoldoende bekend zijn. Dat is 

vreemd want het hele beleid van maatregelen is afgestemd op de besmettingscijfers. 

Eerder is vastgesteld dat de aanwezigheid in het lichaam van een DNA-deeltje (‘het 

besmet zijn’) niks zegt over de besmettelijkheid van een persoon. Dat een dergelijk 

deeltje bij bijvoorbeeld hoesten naar buiten komt en overgedragen kan worden op 

een ander persoon is redelijk aannemelijk. Maar, zelfs bij bewezen 

besmettingsgevaar zal eerst de schadelijkheid van een DNA-deeltje moeten 

worden aangetoond. Dat is nooit onderzocht.  

Het CBS toont wel de sterftecijfers waaruit over- en onder-sterfte is te herleiden. 

 
Sterftecijfers CBS 2016-2021 (bron: cbs) 
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In de op de vorige bladzijde getoonde tabel is de oversterfte door longontsteking in 

het griepseizoen van 2018 en 2020 terug te vinden. De door huisartsen in 2018 

gerapporteerde oversterfte aan longontsteking werd door hen toegewezen aan het 

‘influenza-virus’.  

Bij ‘influenza’ is het echter een hevige bacteriologische reactie die longontstekingen 

kenmerkt en het gevolg is van een trage reactie van het immuunsysteem op de, door 

het tekort aan voedingsstoffen, stervende bacteriën die moeten worden opgeruimd. 

 
Sterftecijfers CBS 2020 per leeftijdscategorie (bron: cbs) 

Door het CBS is ook een tabel weergegeven over de leeftijdscategorie van de 

overledenen, zie bovenstaande tabel. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de 

oversterfte vrijwel alleen voorkomt bij 65+’ers. De meest bekende reden daarvoor is 

onderliggend lijden en dat mede door ouderdom het afweer- en/of immuunsysteem 

is verzwakt en te laat en te heftig reageert op de secundaire bacteriologische reacties. 

Werd de oversterfte in 2018 toegewezen aan het ‘influenza-virus’, de 

oversterfte in 2020 wordt toegeschreven aan het ‘corona-virus’, waarbij het 

exact dezelfde bacteriologische reactie is die de longontsteking kenmerkt. 
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Daarbij kan er, ondanks de vrijwel identieke symptomen bij de longontsteking, een 

groot verschil in de bevoegdheden van huisartsen tijdens de ‘influenza-epidemie’ van 

2018 en tijdens de ‘corona-epidemie’ van 2020 worden geconstateerd.  

Met betrekking tot de huisartsenzorg heeft de inspectie in 2020 een verbod 

aan huisartsen opgelegd om medicijnen voor te schrijven die de opkomende 

ziekteverschijnselen van ‘corona’ (longontsteking) kunnen dempen om te 

voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis en/of op de IC’s terecht komen. 

Dit verbod, wat door de inspectie is bepaald op grond van het verbod op ‘off-label 

gebruik bij nieuwe ziektes’ heeft in grote mate bijgedragen aan de overbelasting van 

de ziekenhuizen en de IC’s. Ook, en dat is nog veel kwalijker, heeft dit verbod er aan 

bijgedragen dat heel veel patiënten onnodig ernstig ziek zijn geworden en als gevolg 

daarvan onnodig aan longontsteking zijn overleden.  

De inspectie beroept zich op het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG) die in samenwerking met het Europees Medicijn Agentschap (EMA) 

‘corona’-medicijnen en vaccins beoordeelt en goedkeurt en medicijngebruik bewaakt. 

Het CBG heeft weliswaar het gebruik van enkele medicijnen toegestaan, maar alleen 

op de IC’s. In mijn boek ‘MYTHES’ in de paragraaf Argos Medialogica bespreek ik 

de resultaten van onderzoek naar het medicijngebruik op de IC’s, waaruit blijkt dat 

deze medicijnen niet werken bij patiënten die inmiddels op de IC’s terecht zijn 

gekomen, maar, en dat is zeer kwalijk, dat onderzoek naar het voorkomen van 

ziekenhuisopnames door het tijdig voorschrijven van deze medicijnen niet is 

uitgevoerd. In mijn boek benoem ik de grote noodzaak voor goedkeuring op het 

voorschrijven van medicijnen door de huisartsen tegen de overbelasting van 

ziekenhuizen door patiënten met longontsteking. Het is onaanvaardbaar dat het 

onderzoek van het CBG en het EMA naar het gebruik van bestaande medicijnen niet 

wordt gedaan en/of zolang duurt. Daarbij is het als bijzonder vreemd te noemen dat 

deze instanties wel toestemming geven om een experimenteel ‘vaccin’, waarvan de 

bijwerkingen en risico’s op lange termijn niet bekend zijn, aan de totale bevolking 

(ook de leeftijdsgroepen die vrijwel geen enkele kans hebben om ziek te worden) op 

te dringen, maar het ‘off-label gebruik’ van bestaande medicijnen op grond van 

bekende en goed te managen risico’s afwijzen. 

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat organisaties als het CBG en het EMA 

hiermee een crisis in de gezondheidszorg bewerkstelligen.  

 

Artsen hebben een eed afgelegd waarbij zij beloven zich in te spannen in het belang 

van iedere patiënt. Het is het belang van iedere patiënt om door de huisarts een 

behandeling voorgeschreven te krijgen die symptoombestrijding bevordert en 

voorkomt dat de patiënt ernstiger ziek raakt. In plaats van zich te schikken naar de 

verboden van de inspectie, zouden huisartsen het door de inspectie opgelegde 
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verbod ter discussie moeten stellen. Ook medici in ziekenhuizen zouden de inspectie 

moeten aanspreken op de opgelegde regels die in strijd zijn met het belang van de 

patiënt en het belang van de zorg in het algemeen. 

Artsen en medici die zwijgen, werken mee aan de huidige crisis van de moraal. Zij 

beseffen zich niet dat als het kwaad is geschiedt zij niet kunnen zeggen: “ich habe …”. 

 
Oversterfte als gevolg van verbod op het voorschrijven van medicijn door huisartsen 

Het welbewuste volk ziet in dat de ‘corona’-epidemie en/of -pandemie een door de 

politiek, het Ministerie van volksgezondheid en een groot deel van de media mede 

gecreëerd ‘verzonnen verhaal’ is, op basis van onjuiste informatie over zogenaamde 

besmettingen met een onbekend ziektebeeld en dat dit niet ter discussie wordt gesteld 

door artsen en medici. Op basis van dit ‘verzonnen verhaal’ worden talloze 

maatregelen genomen zoals het dragen van mondkapjes, quarantaine verplichtingen 

en lockdowns die ook de economie zeer ernstige schade hebben gedaan en nog steeds 

doen. Behalve de genoemde maatregelen werd en wordt de bevolking opgeroepen 

en in grote mate gedwongen zich te laten inspuiten met een ‘medicijn’ dat 

bijwerkingen veroorzaakt en nog steeds in een experimentele fase zit. 

Onbewuste mensen beseffen zich niet in welke valkuil zij dreigen te stappen. Zij 

worden slechts opgehitst door de politiek en de media om het welbewuste deel van 

het volk, dat zich niet laat inspuiten, te beschuldigen de oorzaak te zijn van de crisis 

die onze maatschappij nu treft, terwijl die oorzaak juist bij de politiek ligt en waar de 

media en ook de medische wereld aan meewerken. 
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Het welbewuste volk ziet in dat het dragen van mondkapjes een tegennatuurlijke 

beperking van de ademhaling is en dat daardoor de natuurlijke keel-neus-mond-long-

flora (microbioom) wordt verstoord waardoor schade kan ontstaan aan het afweer- 

en immuunsysteem dat weer kan leiden tot ziekteverschijnselen die ook behoren tot 

het ziektebeeld van ‘corona’. Dit zal leiden tot een verdere verhoogde kans op 

ziekteverschijnselen zoals longontsteking in het griepseizoen van 2021-2022. 

Het welbewuste volk ziet daarnaast in dat het vaccineren van een groot deel van de 

totale Europese bevolking die geen enkele kans lopen om ziek te worden met een 

experimenteel medicijn, waarvan de mogelijke bijwerkingen ook voor die groep 

gelden, een totaal onverantwoordelijk besluit is. Daarbij ziet het welbewuste volk 

direct in dat de door de minister van volksgezondheid gedane oproep aan jongeren 

om zich te laten vaccineren “omdat ze ook niet weten wat in een frikandel zit” of tegen 

tieners te zeggen dat ze “zich kunnen laten prikken in een prikbus”, waarbij zij zich 

moeten onttrekken aan het ouderlijk gezag, voor een minister dermate schadelijke 

uitspraken zijn, dat hij normaal gesproken hiervoor ter verantwoording zou worden 

geroepen door de Tweede Kamer. De democratie faalt inmiddels overduidelijk. 

Het welbewuste volk ziet ook in dat de bijwerkingen van het ‘vaccin’ ofwel de 

‘vaccinatie-schade’ een extra belasting geven op de zorg. Dat de vele zorg-

medewerkers door alle discussies over de ‘objectieve waarheid’ van de ‘corona-crisis’ 

in een toestand van burn-out terechtkomen en de zorg noodgedwongen verlaten en 

voor een andere sector kiezen, is een neveneffect dat de zorg verder doet ‘instorten’.  

Het ‘instorten’ van de zorg en de zorgcapaciteit in de ziekenhuizen is een gevolg van 

het zwijgen en/of niet openlijk uitspreken van artsen en medici tegen de 

onaanvaardbare leugens waarmee de PCR-testmaatschappij wordt vormgegeven. 

Het ‘instorten’ van de zorg is het begin van de ontwrichting van de maatschappij.  

Het welbewuste volk ziet bovendien in dat het in de politiek zeer gebruikelijk is om 

met ‘cijfers en getallen’ alsmede met ‘woorden’ te goochelen, waardoor slechts dat 

deel van de waarheid wordt verklaard, die men graag wil spreken. Daardoor is het 

juist dit welbewuste deel van het volk dat zich verder verdiept in de gezondheidscrisis 

en dat deze verdere verdieping tot kennis leidt waardoor deze groep wordt bevestigd 

in haar vermoeden dat deze gezondheidscrisis in feite niet de gezondheid betreft 

maar de moraal, ook de moraal van vele artsen en medisch specialisten. 

Het woord ‘besmet’ wordt normaal gesproken algemeen gebruikt om aan te 

geven dat mensen een ziektekiem (microbe zoals bacterie, schimmel etc.) in 

zich dragen, die schadelijk is en ziekteverschijnselen kan verwekken. Het 

woord ‘besmet’ wordt door het Ministerie van volksgezondheid en de politiek 

in deze moraal-crisis echter gebruikt (misbruikt) om DNA-deeltjes van 

bacteriën, waarvan de oorsprong niet kan worden vastgesteld en de 
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schadelijkheid niet is aangetoond, te benoemen alsof dit ziekteverwekkers 

zijn. Dit is absoluut onjuist. Dit goochelen met woorden wordt door 

onbewuste mensen niet gezien. 

Alleen de medische wereld kan de crisis een halt toeroepen door de ‘objectieve 

waarheid’ te spreken. Ik doe nogmaals een beroep op u. 

 

DE MEDISCHE WETENSCHAP 

Ik heb mij, om de ‘corona-crisis’ te kunnen begrijpen, verder verdiept in de medische 

wereld, in ziektes, in voeding en in een bredere kijk op de oorzaken van ziektes. 

Daarbij ben ik erachter gekomen dat de farmaceutische industrie een onvoorstelbaar 

grote invloed en grip heeft op de totale medische wetenschap. Als voorbeeld wil ik 

hier de ontdekking van de antibiotica benoemen, die de kennis en know how van het 

natuurlijke afweersysteem van bacteriofagen in ons microbioom destijds vrijwel 

geheel uit de medische wereld heeft verdreven. Het is de taak van bacteriofagen als 

natuurlijke in ons lichaam aanwezige antistof om (stervende) bacteriën (cellen) af te 

breken. Tegenwoordig wordt deze functie toegeschreven aan immunoglobulines. 

Bacteriën kunnen van nature sterven als er onvoldoende voedingsstoffen zijn. 

Actieve bacteriën produceren eiwitten. Uit bloedtesten blijkt dat sommige eiwitten 

glubolines (antistoffen) bevatten. Hoge niveaus kunnen wijzen op ontstekingsziekte 

of immuunstoornissen. Gamma-glubolines kunnen als antistoffen worden gezien en 

kunnen ook bij een verstoring van het immuunsysteem worden toegediend. 

Ik heb mij verdiept in de overdracht van ziektes van dier op mens (zoönose), waarbij 

ik specifiek heb gekeken naar mogelijke oorzaken van zoönose door vleermuizen. 

Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat histoplasma een voorbeeld is van een 

schimmel die ernstige ziekteverschijnselen bij de mens kan veroorzaken. Het groeit 

in grotten op de uitwerpselen van vleermuizen. De uitwerpselen van de 

neusvleermuis bevat bijvoorbeeld sporen die bij mensen tot longontsteking kan 

leiden. De ziekte histoplasmose is de besmetting met histoplasma. In de meeste 

gevallen zijn de longen aangedaan door het inademen van sporen. Na 3 tot 17 dagen 

kan een griepachtig ziektebeeld optreden met onwel voelen, pijn in de borstkas en 

een al dan niet droog hoestje. Meestal wordt de infectie vanzelf overwonnen. Als de 

infectie zich uitbreidt loopt dit meestal fataal af tenzij er wordt behandeld. Ik 

ontdekte dat deze ziekte in China een bekend fenomeen is en dat vermoed wordt dat 

deze sporen door schubdieren op dierenmarkten worden overgedragen op de mens. 

Ik heb mij enige tijd geleden geabonneerd op het tijdschrift Medisch Dossier nadat 

ik een artikel uit dit blad had gelezen over kennis van het voorkomen van ziektes die 

behoren tot het ziektebeeld van ‘corona’ door het gebruik van bepaalde 

supplementen. Zie mijn boek ‘MYTHES’. 
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Ik heb mij verdiept in de medische theorie van de Germaanse Geneeskunde van Dr. 

Ryke Geerd Hamer, de zielsoorzaken van ziekte, waarbij volgens deze theorie 

longontsteking ook het gevolg kan zijn van een herstelreactie op een fase van 

(doods)angst die de patiënt voorafgaand heeft beleefd. Daarbij moest ik zelf direct 

denken aan de bij mijzelf regelmatig terugkerende gewrichtsontstekingen die altijd 

opkomen in een fase van ontspanning na een periode van behoorlijke (werk)stress.  

Daarnaast heb ik mij verdiept in de homotoxicoseleer van Dr. Reckeweg, waarbij het 

belang van regelmatige detox (zelfreiniging) wordt besproken omdat in onze huidige 

leefomgeving en leefstijl ons lichaam een overmaat aan gifstoffen moet verwerken 

die kunnen leiden tot ziektes. 

Ik ben mij bewust geworden dat ziektes in het algemeen veel meer moeten worden 

gezien als een natuurlijke afweer- of herstelreactie op een veranderende leefomgeving 

(seizoen), een (bacteriële) vergiftiging of op een stress- of shock-fase en dat er 

behalve naar de lichamelijke aspecten van ziektes veel meer gekeken moet worden 

naar de geestelijke oorzaken daarvan.  

Zelf doe ik al circa 25 jaar aan ontspanningsoefeningen om mijn geest te ‘detoxen’. 

Het is triest dat de maatregelen die de politiek ons allen in deze ‘corona-crisis’ oplegt, 

zoals het verbod om samen te komen, ook mijn meditatie-lessen treft die mij 

persoonlijk helpen in een gezonde balans te blijven. Daarmee is het de welbewuste 

mens die zijn geestelijke gezondheid koestert die tot slachtoffer wordt gemaakt.  

Ik heb het rapport van Dr. Stefan Lanka bestudeert over ‘Misvattingen rond 

Virussen’. In dit rapport geeft hij onder andere aan dat het ‘mazelen-virus’ nooit is 

geïsoleerd en dat het bestaan daarvan ook in twijfel moet worden getrokken. Als 

ouder van een twee-eiige tweeling heb ik destijds samen met mijn vrouw, in het 

vertrouwen op de medische wetenschap, besloten de kinderen alle gebruikelijke   

inentingen te laten toedienen. Achteraf hebben wij moeten constateren dat onze 

kinderen toch de mazelen kregen en wel allebei gelijktijdig in een periode van 

ontspanning na een periode van door mij en mijn vrouw destijds niet geziene 

kinderstress. Daarmee kan ik de theorie van Dr. Stefan Lanka en Dr. Geerd Hamer 

volledig omarmen. 

Verder heb ik na het lezen van een column in de Groninger Krant gezocht naar een 

bevestiging van de aanwezigheid van het voor cellen schadelijke grafeen-oxide in de 

‘vaccins’. Uiteindelijk vond ik in een publicatie van het Amerikaanse National 

Academy of Sciences (PNAS May 11, 2021 118 (19) e2024998118; https://doi.org/ 

10.1073/pnas.2024998118) een bevestiging hiervan. Daarmee staat voor mij vast dat, 

als er een kwalificatie gegeven moet worden aan de ‘vaccins’ waarmee velen zich 

hebben laten inspuiten en binnenkort opnieuw laten inspuiten, dan zal deze door dit 

soort toegevoegde stoffen (‘adjuvanten’) moeten worden gekwalificeerd als ‘gif’. 

https://doi.org/%2010.1073/pnas.2024998118
https://doi.org/%2010.1073/pnas.2024998118
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Het welbewuste volk wordt gedeeltelijk uitgesloten van deelname aan de 

maatschappij, waarbij deze feitelijke uitsluiting slechts alleen kan plaatsvinden door 

medewerking van het onbewuste deel van het volk. Dit onbewuste deel van het volk 

verdedigd zich door aan te geven dat zij graag een leuk leven willen leiden en absoluut 

niet de behoefte voelen om zich te verdiepen in de werkelijke crisis van de moraal. 

Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen degene die werkelijk onbewust 

zijn en degene die weliswaar beter weten, maar liever (uit lijfsbehoud) de schijn 

ophouden onbewust te zijn. De groep die werkelijk onbewust zijn wordt echter 

steeds kleiner. Velen die zich hebben laten inspuiten en met een blij gevoel weer toe 

zijn getreden tot deelname aan de maatschappij, komen er achter dat zij, net als de 

mensen die zich niet hebben laten inspuiten, evengoed volgens de PCR-test kleine 

dode deeltjes van bacteriën, schimmels en/of hun sporen in zich kunnen dragen.  

Zij worden er zich van bewust dat er in restaurants en cafés geen enkele garantie is 

om niet ‘besmet’ te raken en dat een ‘vaccin’ niet werkt tegen besmetting. Een deel 

van deze mensen zal zich ook meer gaan verdiepen in de crisis die ons treft. Ook zij 

zullen er achter komen dat de PCR-test niet geschikt is voor het doel waar het voor 

wordt gebruikt. Daarnaast zullen zij er achter komen dat de symptomen die bij het 

ziektebeeld van ‘corona’ horen hele normale verschijnselen zijn die onze samenleving 

in de betreffende seizoenen jaarlijks treffen en die versterkt worden door de 

opgelegde maatregelen en de afname van de kwaliteit van ons microbioom door het 

dragen van mondkapjes en de vaccinatie-schade. Daarmee treden steeds meer 

mensen toe tot de groep van het welbewuste volk en zullen deze mensen zich gaan 

afvragen welk doel een volgende prik daadwerkelijk heeft. 

Een deel van deze welbewuste groep verdiept zich verder in de medische kant van 

de crisis. Een crisis die op een manier heel snel kan worden opgelost als medici zich 

openlijk keren tegen de PCR-testmaatschappij en het verval van moraal van de 

regering en het Ministerie van volksgezondheid. 

 

Ik roep artsen en medici op hun morele plicht en de plichten vanuit 

de door henzelf afgelegde eed inzake het zorgvuldig handelen in het 

belang van de patiënt na te komen en de regering en het Ministerie 

van volksgezondheid op te roepen te stoppen met een vernietigende 

test- en prikmaatschappij en het opleggen van maatregelen die de 

gezondheid van mensen schade toebrengen. 

 

Dik Kok
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