FEITEN ZĲN FEITEN
Leer de gegevens rondom Covid-19
By Jacob M. Thompson (auteur) & Cynthia Caron(ontwerp)
Dit werk is beschikbaar onder het Publiek Domein. Vanwege de aard van dit
onderwerp is dit boekje onderhevig aan mogelijke toevoegingen of aftrekkingen,
vanwege nieuwe gegevens die in de toekomst kunnen worden vrijgegeven.
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OPMERKING VAN DE AUTEUR

OPMERKINGVANDEAUTEUR
OPMERKING VAN DE AUTEUR Dit boekje is bedoeld om veel informatie te
geven over Covid-19, van de veiligheidsmaatregelen, de verzamelde
gegevens en de manier waarop ermee wordt omgegaan. Covid-19 is
onderwerp van grote controverse en onenigheid over wat er moet worden
gedaan om dit probleem te bestrĳden. Als gevolg van politieke
vooringenomenheid en hardnekkige meningsverschillen is het voor
individuen steeds moeilĳker geworden om goede en billĳke besluitvorming.
Dit boekje is opgesteld om met opzet zoveel mogelĳk gissingen weg te laten,
en liever de feiten en meningen van anderen te presenteren zoals ze zĳn, met
zo goed als geen aanvullend commentaar - zodat u als lezer tot uw
conclusies over de kwestie kunt komen. Bĳna al het commentaar zal in
overgangsfase zĳn om de stroom gaande te houden, maar dat is alles.
Mĳn meningen en overtuigingen kunnen sterk verschillen van de uwe en het
zou verkeerd zĳn van mĳ om u mĳn vermoedens op te dringen, maar het is
veel billĳker voor mĳ om de informatie te presenteren zoals deze is,
ongefilterd en niet gedoceerd, voor u als lezer om volledig overtuigd zĳn in
uw geest, en kritisch nadenken om uw eigen conclusies te trekken. Bovendien
heeft The WinePress zĳn best gedaan om zoveel mogelĳk gegevens te
verzamelen om u verder te helpen uw eigen conclusies te trekken.
Hoewel we niet elk bestaand werk kunnen verzamelen, hebben we ons best
gedaan om informatie te verstrekken uit een grote verscheidenheid aan
bronnen, van medische professionals, gerenommeerde artsen en
tĳdschriften, officiële studies en andere verklaringen en feiten die door de
media worden verstrekt, geschreven of via uitzending.
Ik hoop dat dit boekje u goed van pas zal komen.
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In deze sectie hebben we wat informatie gegeven over hoe de casus- en
overlijdensgegevens worden verzameld en samengesteld. Het verzamelen van de
gegevens houdt verband met de testmaatregelen die zijn gebruikt om de
gegevens te verzamelen, dus zie aanvullende informatie onder die sectie.
Begin april 2020 legde Dr. Deborah Birx, een lid van de Coronavirus Task Force, samengesteld
door de regering van de Verenigde Staten, tijdens een dagelijkse briefing aan de media en het
publiek uit hoe bepaalde gevallen zouden worden geteld in vergelijking met andere landen .
Ze zei,
“ Er zijn andere landen die als je een reeds bestaande aandoening had, en
laten we zeggen dat het virus ervoor zorgde dat je naar de IC ging, en dan
een hart- of nierprobleem had; sommige landen registreren dat als een
hartprobleem of een nierprobleem en niet als een overlijden door Covid19. Op dit moment zijn we het nog steeds aan het opnemen - en het
mooie van het hebben van formulieren die zijn binnengekomen en een
formulier dat het kan markeren als Covid-19-infectie. De bedoeling is nu
dat die – als iemand sterft met Covid-19 dan tellen we dat mee.” 1, 2
Later in april 2020 merkte Dr. Ngozi Ezike, directeur van het Illinois Department of Public Health
iets soortgelijks op:
“Als je in een hospice was en al een paar weken daar opgenomen was en
je bleek ook COVID te hebben, dan zou dat worden geteld als een
COVID-dood, ondanks dat als je stierf aan een duidelijke alternatieve
oorzaak, het nog steeds wordt vermeld als een Covid dood. Dus iedereen
die wordt vermeld als een COVID-sterfgeval, betekent niet dat dat de
doodsoorzaak was, maar ze hadden COVID op het moment van
overlijden.” 3
en paar weken later, op 15 mei, verklaarde The Denver Post dit als
volgt:
“Het Colorado Department of Public Health and Environment
verduidelijkt nu dat het sterftecijfer het totale aantal dodelijke
slachtoffers omvat onder mensen die COVID-19 hadden,
inclusief de sterfgevallen waarbij de luchtwegaandoening niet
de doodsoorzaak was die op de overlijdensakte staat vermeld.
”4
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Ook publiceerde de Journal of the American Medical Association (JAMA) in april een studie
waarin werd opgemerkt dat veel mensen die vanwege Covid-19 in het ziekenhuis waren
opgenomen, eerdere gezondheidsproblemen hadden.
Het tijdschrift, dat door vakgenoten werd beoordeeld, ontdekte dat 42% zwaarlijvig was, 57%
last had van hoge bloeddruk en 34% diabetes had. Ze merkten een terugkerende factor op,
namelijk dat patiënten een immuunsysteem hadden dat ontstekingen
veroorzaakte.
HelenMessier,een immunoloog en directeur van Altum Medical,
vertelde het tijdschrift dit:
“Het is bijna alsof je alle middelen van het immuunsysteem gebruikt om dit
vuur te laten smeulen. Wanneer een virale infectie optreedt tijdens
chronische ontsteking, is het mogelijk dat het immuunsysteem niet in staat
is om een geschikte immuunrespons op te bouwen of, in het geval van COVID-19, in eerste
instantie niet goed reageert, maar het vervolgens probeert te overwinnen; de onderliggende
ontsteking kan leiden tot een overweldigende reactie of 'cytokinestorm'.ʼ”5
Helemaal begin september 2020 bracht de CDC een nieuw rapport uit over
wie er stervende was. De officiële update leest:

s

“Bij 6 procent van de sterfgevallen was COVID-19 de enige genoemde oorzaak.
Voor sterfgevallen met aandoeningen of oorzaken naast COVID-19 waren er
gemiddeld 2,6 extra aandoeningen of oorzaken per overlijden.”6 ,7
Op 22 september noteerde het Trends Journal enkele reguliere rapporten over de
gerapporteerde casusnummers. Ze citeerden een rapport van The Telegraph, een in het VK
gevestigd nieuwscentrum, waarin stond: “[Covid-19] was niet de
belangrijkste doodsoorzaak voor bijna een derde van de
geregistreerde Covid-19-slachtoffers in juli en augustus.”
The Telegraph citeerde een studie van de Universiteit van Oxford, wat zei:
“Dit betekent dat iemand die een hartaanval heeft gehad of zelfs is overleden bij een
verkeersongeval, in de cijfers kan zijn opgenomen als ze op een bepaald moment ook positief
testten op coronavirus of als artsen dachten dat het virus hun toestand verergerde.ʼʼ
Tijdens de pandemie had ongeveer één op de 13 mensen die momenteel als Covid-19slachtoffers zijn geclassificeerd, de ziekte niet als onderliggende doodsoorzaak. Dit betekent dat
3.877 doden (7,8%) waarbij het coronavirus niet de hoofdoorzaak was in de cijfers zijn
opgenomen.
In juli en augustus steeg dat aantal tot 28,8% van alle geregistreerde sterfgevallen, wat betekent dat
Covid-19 niet de belangrijkste doodsoorzaak was in 465 van de 1.617 geregistreerde slachtoffers.”
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Een van de teamleden van het Oxford Centre for Evidence-Based Medicine,
Dr. Jason Oke, merkte bovendien op dat veel mensen bleken te zijn
"gestorven met" Covid, maar niet "erdoor".
“Het werkelijke sterftecijfer is belangrijk om te weten, omdat het ons een
idee geeft van de effecten... De effecten lijken nu af te nemen en als dat
waar is - zoals het er nu zeker uitziet omdat het niet dezelfde sterftecijfers
lijken te zijn - dan zal dat leidend zijn bij beslissingen over risicobeheer, dus
het is belangrijk om dit aantal goed te krijgen.”
Het Telegram-rapport citeerde ook PaulHunter,Professor in de
geneeskunde aan de Universiteit van East Anglia, die bevestigende
verklaringen aflegde bij die van de Universiteit van Oxford:
“Stel, je hebt een patiënt met leukemie, je krijgt COVID en een paar weken
later overlijd je. Er zijn aanwijzingen dat ze een zekere mate van
longontsteking hadden. Dus, wat is de belangrijkste doodsoorzaak?
Hoeveel COVID veroorzaakt is niet gemakkelijk te zeggen.”8
In december noteerde de Trends Journal ook een rapport van de studentenkrant van de Johns
Hopkins University, dat uiteindelijk werd verwijderd, en citeerde Dr. GenevieveBriand,
assistent-programmadirecteur van de masteropleiding Toegepaste Economische
Wetenschappen aan de Johns Hopkins, de sterftestatistieken van verschillende ziekten zoals
samengesteld door de CDC, zei dit:
“Dit alles wijst op geen enkel bewijs dat COVID-19 extra sterfgevallen heeft
veroorzaakt. De totale sterftecijfers zijn niet hoger dan de normale
sterftecijfers. We hebben geen bewijs van het tegendeel gevonden.”
In de studentenkrant stond ook:
"Na het ophalen van gegevens op de
CDC-website, stelde Dr. Briand een
grafiek samen die de percentages
van het totale aantal sterfgevallen
per leeftijdscategorie weergeeft ...
die de periode omvat van voordat
COVID-19 in de VS werd ontdekt tot nadat het
infectiepercentage enorm was gestegen. Verrassend genoeg
bleven de sterfgevallen van ouderen voor en na COVID-19
hetzelfde. Aangezien COVID-19 vooral ouderen treft,
verwachtten experts een stijging van het percentage
sterfgevallen bij oudere leeftijdsgroepen. Deze toename wordt echter niet gezien in de CDCgegevens. Sterker nog, de percentages sterfgevallen onder alle leeftijdsgroepen blijven relatief
gelijk.”

4

Gegevensverzameling
Een grafiek van de website van de CDC - Let op de afname van comorbiditeiten sinds april
2020, behalve de laatste categorie (Covid).

Briandhad dit te zeggen over de gegevens met betrekking tot de grafiek:
“Als het dodental van COVID-19 helemaal niet misleidend was, hadden we een verhoogd aantal
hartaanvallen en verhoogde COVID-19-cijfers moeten waarnemen. Maar een verminderd aantal
hartaanvallen en alle andere doodsoorzaken geeft ons geen andere keuze dan te wijzen op een
verkeerde classificatie.”9
Medio oktober bracht het Public Health Initiative van het
Institute for Pure and Applied Knowledge een rapport
uit met de titel “COVID-19 Data Collection, Comorbidity
& Federal Law: A Historical Retrospective.”
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Volgens de samenvatting van het rapport hebben de betrokken artsen deze verklaring
afgelegd:
“Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 23 augustus 2020: 'Voor 6% van
de sterfgevallen was COVID-19 de enige genoemde oorzaak. Bij sterfgevallen met aandoeningen
of oorzaken naast COVID-19 waren er gemiddeld 2,6 extra aandoeningen of oorzaken per
overlijden.' Voor een natie die wordt gekweld door restrictief volksgezondheidsbeleid dat is
opgelegd aan gezonde individuen en kleine bedrijven, is dit de belangrijkste statistische onthulling
van deze crisis. Deze onthulling heeft een aanzienlijke invloed op het gepubliceerde aantal
dodelijke slachtoffers als gevolg van COVID-19. Wat nog belangrijker is, het legt grote problemen
bloot met het proces waarmee de CDC in staat was om tijdens een crisis onnauwkeurige gegevens
te genereren. De CDC heeft gepleit voor sociaal isolement, sociale afstand en het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen als primaire mitigatiestrategieën als reactie op de COVID-19crisis, terwijl ze tegelijkertijd weigeren de belofte van goedkope farmaceutische en natuurlijke
behandelingen te erkennen.
Deze mitigatiestrategieën werden grotendeels gepromoot als reactie op voorspellingen van
sterfgevallen in het projectiemodel die aanzienlijk onnauwkeurig bleken te zijn. Nader onderzoek
naar de wettigheid van de methoden die werden gebruikt om deze strategieën te creëren, riep
extra zorgen en vragen op. Waarom zou de CDC besluiten om geen systeem voor
gegevensverzameling en rapportage te gebruiken dat zij hebben geschreven en dat al 17 jaar
zonder incidenten in het hele land in gebruik is, ten gunste van een niet-getest en onbewezen
systeem exclusief voor COVID-19 zonder discussie en collegiale toetsing? Heeft het besluit van
de CDC om een bekend en bewezen effectief systeem op te geven, ook in strijd met
verschillende federale wetten die de nauwkeurigheid en integriteit van gegevens waarborgen?
Heeft de CDC willens en wetens de regels voor het melden van doodsoorzaken in aanwezigheid
van comorbiditeit uitsluitend voor COVID-19 gewijzigd? Zo ja, waarom?”10
Tap News, ook verwijzend naar datzelfde oktoberrapport, citeerde bovendien een verklaring
van All Concerned Citizens, een waakhondgroep die een verklaring aan het National File
verstrekte:
“[De CDC] heeft op illegale wijze nieuwe regels ingevoerd voor het
verzamelen en rapporteren van gegevens uitsluitend voor COVID-19, wat
resulteerde in een inflatie van 1600% van de huidige totalen van COVID-19doden.
Het onderzoek toont aan dat de CDC geen verplicht federaal toezicht heeft
aangevraagd en in beide gevallen geen verplichte periode heeft geopend
voor openbaar wetenschappelijk commentaar, zoals vereist door de federale
wetgeving, voordat nieuwe regels voor gegevensverzameling en rapportage
worden vastgesteld.11
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Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven door de verschillende bronnen,
speelden comorbiditeiten en andere symptomen een rol bij de
gegevensverzameling. Dit gedeelte gaat verder op die gedachte in, samen met
andere factoren en dingen die momenteel de dood in de wereld veroorzaken.
Dr. EricBerg,handelsmerk als "The Knowledge Doc", verklaart
de ernst van Covid-19 in relatie tot leeftijd en het
immuunsysteem van het individu. Door een verscheidenheid
aan onderzoeken en studies samen te stellen, vatte hij de
bijdragende factoren samen die Covid-19 al dan niet dodelijk
kunnen maken.12
Op basis van de gegevens die hij vond, verdeelde hij mensen
in vier algemene leeftijdsgroepen.
In de leeftijd 65 jaar en ouder met een chronische ziekte of
een verzwakt immuunsysteem, zou Covid voor hen als
dodelijk worden beschouwd; bovendien, opmerkend dat
ongeveer 95% van de mensen ouder dan 65 jaar een soort
chronische ziekte heeft.
Met mensen in de leeftijd tussen 50-65 met een chronische ziekte of een verzwakt
immuunsysteem, Covid zou als potentieel dodelijk worden beschouwd. Berg merkt op dat 60%
van de mensen in deze leeftijdscategorie een soort chronische ziekte heeft. In de leeftĳd 40-50,
wordt Covid als niet-dodelijk beschouwd.
Deze personen in deze leeftijdsgroep kunnen ernstige
complicaties krijgen met Covid als ze een chronische ziekte
of een verzwakt immuunsysteem hebben.
Met degene van40en daaronder, Covid wordt helemaal niet
als dodelijk beschouwd. Degenen van 25 tot 40 jaar kunnen
een paar dagen last hebben van een milde griep of gewoon
geen symptomen. Degenen tussen de 20 en 25 jaar zullen
waarschijnlijk de symptomen van verkoudheid of geen
symptomen ervaren. De leeftijden van 10 tot 20 hebben
bijna altijd geen symptomen. Misschien kunnen sommigen
van hen een beetje diarree krijgen. Degenen van 10 jaar en
jonger - de kans dat ze het virus niet eens oplopen, is ten
minste 99%, zonder symptomen.
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Dr. Berg verschafte veel van de verschillende bronnen waar hij zijn conclusies verzamelde:
Verband tussen leeftijd en klinische kenmerken en uitkomsten van COVID-1913
Covid-19 en immuniteit bij vergrijzende bevolkingsgroepen - een nieuwe onderzoeksagenda14

Nieuw onderzoek toont aan dat oudere volwassenen nog steeds vaak worden
uitgesloten van klinische onderzoeken15
Oudere volwassenen: een groter risico op ziekenhuisopname of overlijden bij diagnose
van COVID-19 16
Het leeftijdsgerelateerde risico op ernstige gevolgen als gevolg van COVID-19-infectie: een
snelle beoordeling, meta-analyse en meta-regressie 17
De leeftijdsverdeling van sterfte door nieuwe coronavirusziekte (COVID-19) suggereert
geen groot verschil in vatbaarheid naar leeftijd18
Het 'stille bloedbad' in Italiaanse verpleeghuizen19
Prevalentie van chronische ziekten bij ouderen op basis van een landelijke database met
apotheekclaims20
https://www.ncoa.org/news/resources-for-reporters/get-the-facts/healthy-agingfacts/21
De levenslange last van chronische ziekten bij ouderen22
Bij het bespreken van enkele van de comorbiditeiten die verband
houden met Covid-19, spelen obesitas en overgewicht een rol.
Volgens Trust for America's Health is Amerikaanse obesitas
ongeveer 42,4% van de natie. Dit is een stijging van 26% ten
opzichte van 2008.
Ze merken op: "In 2012 had geen enkele staat een
obesitaspercentage bij volwassenen van meer dan 35%; in 2000
had geen enkele staat een obesitaspercentage bij volwassenen van
meer dan 25%.”

JohnAuerbach,President en CEO van Trust for America's Health voegt
hieraan toe:
“Om de zwaarlijvigheidscrisis in het land op te lossen, moeten de
omstandigheden in het leven van mensen worden aangepakt die leiden tot
voedselonzekerheid en obstakels vormen voor gezonde voedingsopties en
veilige lichaamsbeweging. Die voorwaarden omvatten armoede, werkloosheid,
gesegregeerde huisvesting en rassendiscriminatie. De pandemie van dit jaar
heeft aangetoond dat deze aandoeningen niet alleen het risico op obesitas en
chronische ziekten verhogen, maar ook het risico op de ernstigste COVID-uitkomsten.” 23
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In 2017 bracht het Institute for Health Metrics van de University of Washington een
rapport uit met de titel "ongezond eten gekoppeld aan 400.000 Amerikaanse
sterfgevallen per jaar. “Unhealthy Eating Linkedto 400,000US DeathsPer Year.”24
Dit zijn niet de enige moordenaars.
Ook in verband met eetgewoonten, meldt de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat naar
schatting 600.000 jaarlijks ziek worden door
voedselvergiftiging en/of besmetting, en 420.000
sterven. Diarreeziekten worden genoemd als de
meest gemelde oorzaak, met 230.000 doden en
ongeveer 550 miljoen per jaar die ziek worden
door de consumptie van besmet voedsel.25
De WHO schat dat griep wereldwijd tussen de
290.000 en 650.000 doden per jaar brengt.26
Volgens de CDC stierven van 1 oktober 2019 tot 1 februari 2020 ten minste 12.000 mensen aan
de griep, en mogelijk wel 30.000. Vanaf het seizoen 2017-2018 registreert de CDC ongeveer
61.000 griepgerelateerde sterfgevallen in Amerika7
De WHO schat ook dat jaarlijks meer dan 3,5 miljoen mensen wereldwijd
sterven als gevolg van watergerelateerde problemen. Dit omvat ziekten zoals
tyfus, cholera, dysenterie en malaria. Ze melden dat wereldwijd ongeveer twee
miljard mensen besmet water drinken, wat jaarlijks naar schatting 485.000
doden tot gevolg heeft. 28
Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde
Naties heeft in 2018 een rapport uitgebracht waarin staat dat elke 30 seconden
één persoon sterft door blootstelling aan giftige chemicaliën, wereldwijd. Dit komt
neer op ongeveer 2,8 miljoen werknemers die elk jaar sterven.29
Het in 2017 gepubliceerde Human Rights Office of the High Commissioner van de Verenigde
Naties rapporteerde jaarlijks naar schatting 200.000 acute vergiftigingssterfgevallen als gevolg
van het gebruik van pesticiden. Ze verklaarden,
“Gevaarlijke pesticiden brengen aanzienlijke kosten met
zich mee voor regeringen en hebben catastrofale gevolgen
voor de gezondheid en het potentieel voor mensenrechten
schendingen tegen boeren en landarbeiders,
gemeenschappen die in de buurt van landbouwgronden
wonen, inheemse gemeenschappen en zwangere
vrouwen en kinderen.”30
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In 2019 ontdekte de Wereldgezondheidsorganisatie dat wereldwijd 134
miljoen "bijwerkingen" zich jaarlijks voordoen in ziekenhuizen van lage- en
middeninkomenslanden, resulterend in 2,6 miljoen sterfgevallen, waarbij de
meeste sterfgevallen verband houden met een verkeerde diagnose en/of
toediening van farmaceutische producten.31
De WHO schat opnieuw dat jaarlijks wereldwijd 7 miljoen
mensen sterven als gevolg van luchtvervuiling door fijne
deeltjes die leiden tot longkanker, hartaandoeningen en
luchtweginfecties zoals longontsteking.
Wetenschappers van het in Duitsland gevestigde Max
Planck Instituut voor Chemie en het Universitair Medisch
Centrum Mainz hebben op 3 maart 2020 een studie
gepubliceerd, waarin wordt gerapporteerd dat een verlies
aan levensverwachting als gevolg van luchtvervuiling
hoger is dan bij veel andere moordenaars zoals roken,
infectieziekten of geweld.
Johannes Lelieveld, de instituutsdirecteur van het onderzoek zei:
“Luchtvervuiling overtreft malaria als oorzaak van vroegtijdig overlijden
met een factor 19; het overtreft geweld met een factor 17 en hiv/aids
met een factor 9. Gezien de enorme impact op de volksgezondheid en
de wereldbevolking, zou je kunnen zeggen dat onze resultaten wijzen op
een pandemie van luchtvervuiling."32

Volgens een onderzoek van Harvard en de Universiteit van Birmingham zijn in 2018 wereldwijd
8,7 miljoen mensen overleden aan fossiele brandstoffen.
Een ander onderzoek van Harvard wees uit dat 30% van de jaarlijkse sterfgevallen - aan
luchtvervuiling gerelateerde sterfgevallen, kan worden toegeschreven aan de natie India.
Bovendien deelde The Lancet, een Brits medisch tijdschrift, eind 2020 een rapport waarin werd
opgemerkt dat luchtvervuiling een directe rol speelde bij vroegtijdige sterfgevallen in India, een
land met een bevolking van meer dan 1,35 miljard mensen.
Voor elke gerapporteerde Covid-dode stierven 3,5 mensen aan luchtvervuiling. Dit is 356%
meer dan de meer dan 2,4 miljoen wereldwijde Covid-sterfgevallen, eind februari en begin
maart in 2021.33
In 2017 rapporteerde The Lancet een wereldwijde studie van 40 wetenschappers waaruit bleek
dat meer dan 1,5 miljoen mensen in China elk jaar sterven door milieuvervuiling.
ScienceDaily merkte op dat ze in 2018 ontdekten dat jaarlijks 8,8 miljoen mensen over de hele
wereld sterven aan luchtvervuiling.34
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De hoofdonderzoeker van een studie van de Universiteit van Cambridge verklaarde: "Er is een
overlap in de gezondheidsproblemen die zowel luchtvervuiling als COVID-19 veroorzaken, die
verder moet worden onderzocht."35
Op het moment van deze publicatie begin mei 2021 rapporteert Worldometer36 36 extra
sterftecijfers in een paar andere categorieën:
Sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar zijn dit jaar iets
minder dan 2.685.000
Meer dan 109.000 moeders stierven tijdens de geboorte van een kind
42.698.000 mensen wereldwijd zijn besmet met hiv/aids
Bijna 594.000 mensen zijn overleden aan hiv/aids
Meer dan 2.900.000 mensen zijn overleden aan kanker
139.300 stierven wereldwijd aan Malaria
Bijna 1.766.000 overleden door roken
Iets minder dan 844.000 mensen overleden aan
alcoholgerelateerde problemen
379.000 mensen namen hun leven en hebben zelfmoord gepleegd
Bijna 477.000 stierven door verkeersgerelateerde ongevallen
Bloomberg meldde dit in maart 2020 over handdesinfecterende middelen:
“Sommige algemeen verkrijgbare handdesinfecterende middelen die Amerikaanse consumenten
vorig jaar hebben gekocht om coronavirusinfectie af te weren, bevatten hoge niveaus van een
chemische stof waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaakt, zo bleek uit een analyse van een
testbureau.”
“[We] Analyseerde 260 flessen van 168
merken en ontdekte dat 17% van de
monsters detecteerbare niveaus van
benzeen bevatte. Eenentwintig flessen,
of 8%, bevatten meer dan twee delen
per miljoen benzeen, een tijdelijk
verhoogd limiet wat de Food and Drug
Administration heeft vastgesteld voor
vloeibare handdesinfecterende middelen
om de krapte in de voorraad te
verminderen.”37
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Comorbiditeiten en andere moordenaars
Op 20 april 2021 plaatste CNN een rapport met de titel "Het desinfecteren van oppervlakken om
Covid te voorkomen, vaak allemaal voor de show, adviseert CDC."
“[De] CDC heeft vastgesteld dat het risico van overdracht via het oppervlak laag is en secundair is
aan de primaire routes van virusoverdracht via direct contactdruppels en aerosolen. In de meeste
situaties is het reinigen van oppervlakken met zeep of wasmiddel, en niet desinfecteren,
voldoende om het toch al lage risico op virusoverdracht via oppervlakken te verminderen. Het
desinfecteren van oppervlakken is meestal niet nodig, tenzij er de afgelopen 24 uur een zieke of
iemand die positief is voor Covid-19 in huis is geweest."
- VincentHill,Hoofd van de afdeling Waterborne Disease Prevention.
Hill zei ook,
"Het opvoeren van een show [om schoon te maken en te desinfecteren] kan worden gebruikt om
mensen een gevoel van veiligheid te geven dat ze worden beschermd tegen het virus, maar dit
kan een vals gevoel van veiligheid zijn, als andere preventieve maatregelen zoals het dragen van
maskers, fysieke afstand, en handhygiëne worden niet consequent uitgevoerd.ʼʼ
Het kan er ook voor zorgen dat mensen minder behoefte voelen
om deel te nemen aan deze andere preventiemaatregelen.
Openbare onderzoeken wijzen uit dat sommige mensen
opzettelijk desinfecterende middelen drinken, inademen of hun
huid besproeien, zonder te begrijpen dat het gebruik van
ontsmettingsmiddelen op deze manier ernstige schade aan hun
lichaam kan toebrengen.
Negentien procent wast voedselproducten met bleekmiddel, wat kan leiden tot de consumptie
van bleekmiddel dat niet wordt afgewassen, wat het lichaam kan beschadigen omdat
bleekmiddel giftig is. Achttien procent gebruikte huishoudreiniger op de blote huid, die de huid
kan beschadigen en huiduitslag en brandwonden kan veroorzaken.” 38
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KOCHʼS POSTULATES
Op 20 februari 2020 bracht de New England Journal of Medicine een rapport uit
met de titel “een nieuw Coronavirus van patiënten met pneumonie in China,
2019”. 39 In deze studie die in het Journal werd gepubliceerd, stelden ze dit in
hun slotparagraaf: “Hoewel onze studie niet voldoet aan de veronderstellingen
van Koch, onze analyses leveren bewijs dat 2019-nCoV betrokken is bij de
uitbraak van Wuhan.”
De studie verwijst naar 'Koch's postulaten'. Wie is Koch en wat postuleerde hij?
Robert Koch werd geboren in 1843 en leefde tot 1910. Hij was een arts en
microbioloog van Duitse afkomst.
Volgens een Wikipedia-beschrijving,40
“Als de ontdekker van de specifieke veroorzakers van dodelijke
infectieziekten, waaronder tuberculose, cholera en miltvuur, wordt hij
beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de moderne
bacteriologie. Als zodanig wordt hij in de volksmond de vader van de
microbiologie genoemd (met Louis Pasteur), en als de vader van de
medische bacteriologie. Zijn ontdekking van de miltvuurbacterie (Bacillus
anthracis) in 1876 wordt beschouwd als de geboorte van de moderne
bacteriologie. Zijn ontdekkingen leverden direct bewijzen voor de
kiemtheorie van ziekten en de wetenschappelijke basis van de
volksgezondheid.”
Daarnaast vond Koch nieuwe apparaten en praktijken uit op het gebied van microbiologie.
Bovendien merkt de Wikipedia-beschrijving dit ook op:
“De methoden die Koch in de bacteriologie gebruikte, leidden tot de totstandkoming van een
medisch concept dat bekend staat als de postulaten van Koch, vier algemene medische principes
om de relatie van pathogenen met specifieke ziekten vast te stellen. Het concept wordt in de
meeste situaties nog steeds gebruikt en beïnvloedt latere epidemiologische principes zoals de
Bradford Hill-criteria. Er volgde een grote controverse toen Koch tuberculine ontdekte als een
medicijn tegen tuberculose, waarvan bewezen was dat het niet effectief was, maar dat na zijn dood
werd ontwikkeld voor de diagnose van tuberculose. Voor zijn onderzoek naar tuberculose ontving
hij in 1905 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. De dag dat hij de ontdekking van de
tuberculosebacterie aankondigde, wordt 24 maart door de Wereldgezondheidsorganisatie sinds
1982 elk jaar uitgeroepen tot "Wereldtuberculosedag".
Zoals vermeld in dit overzicht van zijn leven, ontwikkelde Koch vier verschillende postulaten
voor virologie en ziekte, die vandaag de dag nog steeds worden beschouwd, volgens de New
England Journal of Medicine.
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KochʼsPostulates
Zijn postulaten41 zijn als volgt:

1. Het micro-organisme moet worden geïdentificeerd bij alle personen die door
de ziekte worden getroffen, maar niet bij gezonde personen.
2. Het micro-organisme kan uit het zieke individu worden geïsoleerd en in
cultuur worden gekweekt.
3. Wanneer het gekweekte micro-organisme in een gezond individu wordt
geïntroduceerd, moet het ziekte veroorzaken.
4. Het micro-organisme moet vervolgens opnieuw worden geïsoleerd van de
experimentele gastheer en identiek worden bevonden aan het oorspronkelijke
micro-organisme.
Dus, volgens de New England Journal of Medicine, heeft Covid-19 de postulaten van Koch
gefaald.
Zoals in de vorige paragrafen al vermeld door artsen, gezondheidstijdschriften en de media; het
eerste postulaat faalt omdat er talloze berichten zijn dat Covid-19 alleen bij geïnfecteerden
wordt gevonden, terwijl van gezonde personen is vastgesteld dat ze het virus hebben vanwege
antilichaammonsters en tests, maar niet wisten dat ze in contact waren met Covid, of enige
symptomen ontwikkeld. Hierdoor is postulaat drie ook mislukt, omdat er opnieuw verschillende
gevallen zijn gemeld waarbij de geïnfecteerden geen symptomen of tekenen van infectie
vertoonden.
Covid-19 faalt ook in het tweede postulaat. Covid is volgens een CDC-document nooit echt
geïsoleerd (zie volgende paragraaf voor verdere uitleg). Als het onderwerp vervolgens niet is
geïsoleerd, is het vierde postulaat niet van toepassing.
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Testmaatregelen
Op 13 november 2020 tweette Elon Musk, een van de rijkste mannen ter wereld, dit:
"Er is iets extreem nep aan de hand. Vandaag vier keer getest op covid. Twee testen waren
negatief, twee positief. Zelfde machine, zelfde test, zelfde verpleegster. Snelle antigeentest van
BD.”

In december 2020 testte Michael Schnedlitz, een lid van het Oostenrijkse FPÖ-parlement, een
kopje frisdrank Coca-Cola met een PCR-test, een van de tests die wordt gebruikt om te bepalen
of iemand Covid-19-positief is of niet. Tot verbazing van zijn collega's in het parlement kwam de
cola positief terug. Schnedlitz stelde toen nadrukkelijk dit:42
“...U kunt zien hoe waardeloos en misleidend deze massatests zijn.
Het bewijs is overweldigend, te beginnen met de absoluut absurde
massatesten die momenteel worden uitgevoerd, die niets meer zijn dan een
grootschalige herverdeling van tientallen miljoenen euro's aan belastinggeld
van de bevolking... het kan zo niet doorgaan."
Hij voegde er destijds ook op zijn Facebook-pagina aan toe: “De massatests
op het coronavirus zijn waardeloos! Dat bleek ook uit een simpel
experiment in het parlement, waarbij cola een positief resultaat kreeg! Maar
juist voor deze tests geeft deze regering tientallen miljoenen aan
belastinggeld uit.”
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Halverwege januari 2021 werd gemeld dat duizenden
containers met ijs positief waren getest op Covid-19 in China.
Volgens een rapport van Associated Press werden minder dan
30.000 dozen in de partij niet verkocht aan consumenten,
maar volgens Chinese functionarissen waren naar schatting
meer dan 4.800 containers besmet.43
Dus waarom heeft Elon Musk het gevoel gehad dat er iets "neps" aan de hand is; samen met een
Oostenrijks parlementslid dat de tests "waardeloos" noemt en klaagt over wat hij beschouwt als
verspilde belastingdollars; en de lekkere ijsdesserts wat positief is getest?
In 2020 bracht de CDC een officieel document uit met de titel “CDC 2019 Novel Coronavirus (2019nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.” 44 Op pagina 39 van het document legt de CDC deze
verklaring af:
“De analytische gevoeligheid van de RT-PCR-assays in het CDC
2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR
Diagnostic Panel werd bepaald in 'detectie limiet onderzoeken'.
Aangezien er momenteel geen gekwantificeerde virus-isolaten
van de 2019-n CoV beschikbaar zijn, werden testen die zijn
ontworpen voor de detectie van het 2019-n CoV-RNA getest
met gekarakteriseerde voorraden in vitro getranscribeerd RNA
van volledige lengte (N-gen; GenBank-toetreding:
MN908947.2) van bekende titer (RNA-kopieën/μL) verrijkt met
een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van
menselijke A549-cellen en viraal transportmedium (VTM) om
het klinische monster na te bootsen.”
De zin om op te merken is: "Aangezien er momenteel geen gekwantificeerde virusisolaten van de
2019-nCoV beschikbaar zijn..." Dit bevestigt de analyse van de New England Journal of Medicine,
dat Covid-19 niet voldoet aan de postulaten van Robert Koch - nummer twee faalt omdat er geen
isolaat van het virus zelf, wat betekent dat nummer vier ook faalt.
Hetzelfde CDC-document zegt dit ook op pagina 3:
“SARS-CoV-2-RNA is over het algemeen detecteerbaar in monsters van de bovenste en onderste
luchtwegen tijdens infectie. Positieve resultaten wijzen op een actieve infectie met SARS-CoV-2,
maar sluiten bacteriële infectie of gelijktijdige infectie met andere virussen niet uit. Het
gedetecteerde agens is misschien niet de definitieve oorzaak van de ziekte.”
De volgende alinea op dezelfde pagina zegt:
“Negatieve resultaten sluiten een SARS-CoV-2-infectie niet uit en mogen niet worden gebruikt als
enige basis voor behandeling of andere beslissingen over patiëntbeheer. Negatieve resultaten
moeten worden gecombineerd met klinische observaties, patiëntgeschiedenis en epidemiologische
informatie."
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Op 20 januari 2021 deed de WHO de volgende uitspraken over Covid-testen en de PCR-tests:45

“WHO herinnert IVD-gebruikers eraan dat
ziekteprevalentie (overhand) de voorspellende
waarde van testresultaten verandert; naarmate de
ziekteprevalentie afneemt, neemt het risico op valspositieven toe. Dit betekent dat de kans dat een
persoon die een positief resultaat heeft (SARS-CoV2 gedetecteerd) echt besmet is met SARS-CoV-2,
afneemt naarmate de prevalentie (overhand)
afneemt, ongeacht de geclaimde specificiteit.”

“De meeste PCR-assays zijn geïndiceerd als hulpmiddel bij de diagnose, daarom moeten
zorgverleners elk resultaat in combinatie met de timing van de bemonstering, het monstertype,
de testspecificaties, klinische observaties, de geschiedenis van de patiënt, de bevestigde status
van eventuele contacten en epidemiologische informatie in overweging nemen. ”
“WHO-richtlijnen Diagnostische tests voor SARS-CoV-2 stellen dat een zorgvuldige interpretatie
van zwak positieve resultaten nodig is. De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus te
detecteren, is omgekeerd evenredig met de virale belasting van de patiënt. Als de testresultaten
niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en
opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.”
In 1993 kreeg een man met de naam Kary Mullis een stuk van
de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn uitvinding van de
PCR-test. Hij staat bovendien bekend om het in twijfel trekken
van de aids/hiv-consensus in de jaren '90.46
Mullis stierf in augustus 2019.
Mullis,in een ouder interview, aan een publiek uitgelegd in
een ʻVraag en Antwoordʼ ʻQ&Aʼ over de mogelijkheden van
zijn PCR-test.47 He said:
“...Met PCR kun je, als je het goed doet, bijna alles in iedereen vinden. Het begint je te laten
geloven in het soort boeddhistische idee dat alles in al het andere zit, toch? Want als je één enkel
molecuul kunt versterken tot iets dat je echt kunt meten, wat PCR kan doen, dan zijn er maar heel
weinig moleculen waarvan je er niet minstens één in je lichaam hebt.”
“PCR staat daar los van, het is gewoon een proces dat wordt gebruikt om heel veel van iets te
maken. Dat is wat het is. Het vertelt je niet dat je ziek bent ,en het vertelt je niet dat de uitkomst
ervan je echt pijn zou doen of iets dergelijks.”
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Mulliswas ook een criticus van Dr. Anthony Fauci. In een apart video-interview 48 wat ergens in
de jaren negentig lijkt te zijn gefilmd), had hij destijds dit te zeggen over Fauci:
“Mannen als Fauci gaan op het podium staan en beginnen te praten, weet je, hij weet eigenlijk
nergens iets van en ik zou dat recht in zijn gezicht zeggen. Niets. De man denkt dat je een
bloedmonster kunt nemen en het in een elektronenmicroscoop kunt steken en als er een virus in
zit, weet je het. Hij begrijpt geen elektronenmicroscopie en hij begrijpt geen geneeskunde en hij
zou niet in een positie moeten zijn zoals hij zich bevindt.
De meeste van die kerels aan de top zijn gewoon totale
administratieve mensen en ze weten niets van wat er in het lichaam
omgaat. Weet je, die jongens hebben een agenda, en dat is niet
wat we zouden moeten willen dat ze hebben, namelijk dat wij hun
ervoor betalen om op de een of andere manier voor onze
gezondheid te zorgen. Ze hebben een soort persoonlijke agenda.
Ze verzinnen onderweg hun eigen regels. Ze veranderen ze wanneer
ze willen. En ze zijn zelfvoldaan, zoals Tony Fauci het niet erg vindt
om op televisie te komen voor de mensen die zijn salaris betalen en
recht in de camera liegen.”
Op 16 juli 2020 verklaarde Statnews.com dit over de Covid-testmaatregelen:
“De VS zouden $ 75 miljard moeten investeren om hun ernstig gebrekkige systeem van
diagnostisch testen voor Covid-19 te repareren, volgens een tweeledige commissie van experts
uit de industrie, investeerders, wetenschappers en voormalige federale
gezondheidsfunctionarissen, samengesteld door de Rockefeller Foundation.”49
Op 29 augustus 2020 publiceerde de New York Times een kop
met de titel “Uw Coronavirus-test is positief. Misschien zou het niet
zo moeten zijn." De Times analyseerde gegevens verzameld uit New
York, Massachusetts en Nevada en concludeerde dat "tot 90 procent
van de mensen die positief testten, nauwelijks een virus droeg." 50
De volgende maand bracht de New York Times een ander
rapport uit waarin de effectiviteit van de PCR-tests in twijfel
werd getrokken. Onderzoeksjournalist Jon Rappoport
schreef: "COVID-19's PCR-test toont een overweldigend
aantal valse positieven en is in wezen waardeloos." 51
Mr. Rappoportzei daarna:
“De waarheid is dat de PCR-test geen enkel betrouwbaar getal
kan produceren dat aangeeft hoeveel virus een persoon bij
zich heeft. Veel, weinig, het maakt niet uit.”
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“Het probleem lijkt de ballongevoeligheid van de PCR-test te zijn. Het is zo gevoelig dat het
onbeduidende kleine, kleine hoeveelheden virus oppikt die een vlo niet kunnen schaden - en het
noemt deze hoeveelheden 'positief'. Daarom worden miljoenen mensen bestempeld als 'positief/
geïnfecteerd' die zo weinig virus bij zich hebben dat hen of iemand met wie ze in contact komen
geen kwaad zou overkomen."
In november 2020 gaf de man Rappoport opnieuw zijn mening over de toegepaste
testmaatregelen:
“De COVID-waanzin is voorbij, uit elkaar geblazen... Rokend pistool. Jackpot. Recht uit de mond
van het paard. Rechtstreeks van de man waarvan ons is verteld dat hij de nummer één COVIDexpert in de natie is. Wat Fauci zegt is de gouden waarheid...
Op 16 juli 2020, podcast, 'This Week in Virology:' Tony Fauci maakt een punt door te zeggen dat de
PCR COVID-test nutteloos en misleidend is wanneer de test wordt uitgevoerd bij 35 cycli of hoger.
Hij zei: '... als je de test [uitvoert bij] een cyclusdrempel van 35 of meer... is de kans dat het replicatie
zeker is [ook bekend als nauwkeurig] minuscuul...je kunt bijna nooit een virus kweken [een echt
positief resultaat detecteren] uit een cyclus van 37 drempels of meer... zelfs bij 36.'”
“Wat Fauci niet op de video zei, is: de FDA, die de test voor openbaar gebruik autoriseert, beveelt
aan dat de test tot 40 cycli moet worden uitgevoerd. Niet 35. (Dit kan worden bevestigd op de
CDC-website). Daarom doen alle laboratoria in de VS die de FDA-richtlijn volgen, bewust of
onbewust mee aan fraude. Fraude op monsterlijk niveau, want... Het totaal aantal COVID-gevallen
in Amerika – dat is gebaseerd op de test – is een grove leugen. (EU-niet anders) De lockdowns en
andere beperkende maatregelen zijn gebaseerd op deze frauduleuze zaaknummers.
Laat me je dit nog een keer uitleggen. Fauci zegt dat de test nutteloos is wanneer deze wordt
uitgevoerd met 35 cycli of hoger. De FDA zegt de test tot 40 cycli uit te voeren om te bepalen of
het virus er is. Dit is de misdaad in een notendop.” 52
Op 18 augustus 2020 plaatste MedRxiv, "The Reprint Server for Health
Sciences", een studie met de titel "Diagnose van COVID-19-infectie: het
gevaar van te veel vertrouwen op positieve testresultaten."53 De studie
stelde dit:
“Gegevens over op PCR gebaseerde tests voor vergelijkbare virussen
tonen aan dat op PCR gebaseerde tests voldoende fout-positieve
resultaten opleveren om positieve resultaten zeer onbetrouwbaar te
maken in een breed scala van praktijkscenario's. Dit heeft klinische
implicaties en casemanagement-implicaties en beïnvloedt een reeks
epidemiologische statistieken, waaronder de asymptomatische ratio,
prevalentie en ziekenhuisopname- en sterftecijfers.”
Een paar dagen later plaatste USA Today deze kop: “Onnauwkeurige resultaten van snelle COVID19-tests geven aanleiding tot bezorgdheid over wijdverbreide screening.”54
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Dr. RobertH. Schmerling,Universitair hoofddocent geneeskunde
aan de Harvard Medical School, schreef op 10 augustus 2020:
"Helaas is het niet precies duidelijk hoe nauwkeurig een van deze
tests is."55
Op 6 Oktober, 2020,Dr. Mike Yeadon,de voormalige Chief
Science Officer van het farmaceutische bedrijf Pfizer, deed de
volgende verklaring over de Covid-tests:
“Bijna alle tests voor COVID zijn vals-positieven... Zonder de
testgegevens die je de hele tijd van tv krijgt, zou je terecht
concluderen dat de pandemie voorbij was, want er is niet veel
gebeurd. Natuurlijk gaan mensen naar het ziekenhuis, in het
herfstgriepseizoen... maar er is geen wetenschap die suggereert
dat er een tweede golf zou moeten komen."56
Op 27 november 2020 onthulde een onderzoek naar de Covid-testmaatregelen, getiteld
"Externe peer review van de RTPCR-test om SARS-CoV-2 te detecteren, 10 grote
wetenschappelijke tekortkomingen op moleculair en methodologisch niveau: gevolgen voor
fout-positieve resultaten", verklaarde :57
“Noch de gepresenteerde test, noch het manuscript zelf voldoet aan de eisen voor een
aanvaardbare wetenschappelijke publicatie. Verder worden ernstige belangenconflicten van de
auteurs niet vermeld. Ten slotte betekent de zeer korte tijdspanne tussen indiening en
acceptatie van de publicatie (24 uur) dat hier geen systematisch peer review-proces is
uitgevoerd, of van problematisch slechte kwaliteit. We leveren overtuigend bewijs van
verschillende wetenschappelijke tekortkomingen, fouten en gebreken.”
Eind januari 2021 meldde WebMD het
gebruik van anale uitstrijkjes om te testen
op Covid-19.
“We stellen anale uitstrijkjes voor als het
potentieel optimale monster voor SARSCoV-2-detectie voor de evaluatie van
ontslag uit het ziekenhuis van COVID-19patiënten”, zegt Li Tongzeng, adjunctdirecteur van de afdeling ademhalings- en
infectieziekten van het Beijing Youan
Hospital.58
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In mei 2021 meldde het tijdschrift Nature Connections dat de University of Illinois een nieuwe
test heeft ontwikkeld waarvan wordt gezegd dat deze veel nauwkeuriger is en de resultaten
veel sneller oplevert dan de gebruikelijke testmaatregelen die eerst werden gebruikt.
“We hebben een snelle, zeer gevoelige en nauwkeurige test
ontwikkeld en een draagbaar apparaat op batterijen voor COVID-19tests dat overal en altijd kan worden gebruikt”, zegt Huimin Zhao,
hoogleraar chemische en biomoleculaire engineering.
De test wordt de Scalable and Portable Testing (SPOT) genoemd, wat
$ 78 zou kosten om te maken en $ 7 per gebruik voor de
chemicaliën en benodigdheden die nodig zijn om de test uit te
voeren.
De ontwerpers zeggen dat SPOT in elk monster meerdere virusgenen
kan detecteren.
“Op basis van de gegevens die in de literatuur zijn gerapporteerd, is
de nauwkeurigheid van onze test vergelijkbaar met of beter dan die
van andere SARS-CoV-2-tests.”
“We zijn geïnteresseerd in het verkennen van deze technologie voor de detectie van andere
ziekten. Een belangrijk voordeel van deze technologie is de mogelijkheid om te multiplexen, dus
in principe kunnen we met hetzelfde apparaat veel virussen tegelijk detecteren.”59
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Temperatuurcontroles
Dit hoofdstuk is een korte uitbreiding van de testmaatregelen uit het vorige
hoofdstuk, maar richt zich direct op de apparaten die worden gebruikt om de
temperatuur te controleren met, om te bepalen of een persoon koorts kan
hebben, het genoemde symptoom van Covid-19.
Medio mei 2020 rapporteerde CBS over een verklaring van de Food and Drug Administration
(FDA), die de technologie goedkeurde voor apparaten en camera's die warmte detecteren en het
potentieel voor Covid-gevallen, vaak gebruikt sinds het pandemonium begon - zei de metingen
van externe camera's "kunnen worden verstoord door vele factoren, waaronder hoofdbedekking,
omgeving en positionering op het voorhoofd."60

Op 18 Augustus,2020,Dr. AnthonyFauciverklaarde dat de temperatuurcontroles niet
betrouwbaar zijn:
“We hebben bij de NIH ontdekt dat het veel, veel beter is om mensen gewoon te ondervragen
wanneer ze binnenkomen en tijd te besparen omdat de temperaturen vaak notoir onnauwkeurig
zijn.”61
Medio september 0f 2020 vertelde een expert op het gebied van infectieziekten aan de Johns
Hopkins University School of Medicine, Dr. David Thomas, de New York Times dat deze
temperatuurcontroles gelijk staan aan "de olie laten controleren voordat u op een lange autorit
gaat". . Je voelt je er beter door, maar het weerhoudt je er niet van om de auto te vernielen of te
voorkomen dat de banden eraf vallen. Het zal je reis er niet veiliger op maken.”62
ÖnderErgönül,de voorzitter van infectieziekten aan de Koç University School of Medicine in
Istanbul, vertelde Quartz dat de temperatuurcontroles "vervelend maar minimaal effectief" zijn.63
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Gezichtsmaskers en bedekkingen
Gezichtsmaskers zijn een van de meest besproken onderwerpen rond de Covidcrisis. Het is een controversieel onderwerp geweest dat gepolitiseerd is met
bijvoorbeeld de beide meest recente Amerikaanse presidenten die naar hen
verwijzen als 'patriottisch'.
“We zijn verenigd in onze inspanningen om het onzichtbare china-virus te verslaan, en veel
mensen zeggen dat het patriottisch is om een gezichtsmasker te dragen als je geen sociale
afstand kunt nemen. Er is niemand patriottischer dan ik, uw favoriete president!”– President
Donald J. Trump 64
"Het dragen van een masker is geen politiek statement - het is een patriottische plicht."PresidentJosephBiden 65

Deze sectie zal feiten en meningen van vele artsen, politici en andere
gezondheidsinstituten en tijdschriften presenteren.
Op 8 maart 2020 deelde ʻCBS' 60 Minutesʼ een video met Dr. Fauci waarin hij zijn huidige
gevoelens over gezichtsmaskers in Amerika uitlegde:
“De maskers zijn belangrijk voor iemand die besmet is om te
voorkomen dat ze iemand anders besmetten.
Als je mensen ziet en naar films kijkt in China, Zuid-Korea of wat
dan ook, dan draagt iedereen een masker. Op dit moment
zouden mensen in de Verenigde Staten niet met maskers
moeten rondlopen.
Op dit moment zouden mensen dat niet moeten doen - er is
geen reden om met een masker rond te lopen. Wanneer je
midden in een uitbraak zit, kan het dragen van een masker
ervoor zorgen dat mensen zich een beetje beter voelen, en het
kan zelfs een spetter blokkeren, maar het biedt niet de perfecte
bescherming die mensen denken dat het is; en vaak zijn er
onbedoelde gevolgen: mensen blijven aan het masker prutsen,
ze blijven hun gezicht aanraken.
Als je aan maskers denkt, moet je denken aan zorgverleners die ze nodig hebben, en aan mensen
die ziek zijn. De mensen, als je naar de films van het buitenland kijkt, en je ziet 85% van de mensen
maskers dragen, dat is prima, - ik ben er niet tegen, als je het wilt doen, is dat prima. - Het zou
kunnen leiden tot een tekort aan maskers voor de mensen die het echt nodig hebben.” 66
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Iets meer dan een week voordat Fauci dat interview had, plaatste chirurg-generaal, viceadmiraal Jerome Adams dit op Twitter:
“Serieus mensen - STOP MET HET KOPEN VAN MASKERS! Ze zijn NIET
effectief om te voorkomen dat het grote publiek #Coronavirus oploopt.”67
Op 31 maart zei Adams ook dit:
“De gegevens tonen geen [enige effectiviteit:] Wat de
Wereldgezondheidsorganisatie en de CDC de afgelopen dagen hebben
bevestigd, is dat ze het algemene publiek niet aanbevelen om maskers
te dragen. Het onjuist dragen van een masker kan uw risico op het
krijgen van ziekten juist vergroten.” 68
Een dag voordat Adams die verklaring aflegde, verklaarde Dr. Mike Ryan van de
Wereldgezondheidsorganisatie dit:
“Er is geen specifiek bewijs om te suggereren dat het dragen
van maskers door de massale bevolking een bepaald
voordeel heeft – in feite is er enig bewijs dat het
tegenovergestelde suggereert.” 69
Een paar dagen later zei Ryan iets anders over
gezichtsmaskers:
“We kunnen zeker omstandigheden zien waarin het gebruik
van maskers, zowel zelfgemaakte als stoffen maskers, op
gemeenschapsniveau kan helpen bij een algeheel alomvattend antwoord op deze ziekte.”70
Hoewel Dr. Ryan zijn standpunt veranderde, verklaarde de WHO de volgende maand, op 4 mei,
dit officieel:
“Er is momenteel geen bewijs dat het dragen van een masker (medische of andere soorten) door
gezonde personen in de bredere gemeenschapsomgeving, inclusief universele maskering van de
gemeenschap, kan voorkomen dat ze worden geïnfecteerd met respiratoire virussen, waaronder
COVID-19.”71
Een volksgezondheidsspecialist voor de WHO, Dr. April Baller, gaf haar mening over het dragen
van gezichtsmaskers:
“Als u geen symptomen heeft zoals koorts, hoesten of loopneus, hoeft u geen masker te dragen.
Maskers mogen alleen worden gebruikt door gezondheidswerkers, verzorgers of door mensen die
ziek zijn met symptomen van koorts en hoesten.”72
In mei 2020 bracht de CDC een officiële studie uit met de titel "Niet-farmaceutische maatregelen
voor pandemische griep in niet-gezondheidszorginstellingen - persoonlijke beschermende en
milieumaatregelen." Deze studie onderzocht gegevens over de overdracht van in het
laboratorium bevestigde influenza
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en verschillende preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, oppervlakte- en objectreiniging
en het dragen van gezichtsmaskers. De CDC verzamelde informatie van 1946 tot 27 juli 2018.73
Hier is een deel van wat de CDC ontdekte:
“In gepoolde analyse vonden we geen significante vermindering
van de transmissie van griep door het gebruik van
gezichtsmaskers.”
“Twee studies in universitaire omgevingen beoordeelden de
effectiviteit van gezichtsmaskers voor primaire bescherming
door de incidentie van laboratoriumbevestigde griep onder
studenten van studentenhuizen gedurende 5 maanden te
volgen. De algehele afname van IAZ of laboratoriumbevestigde
gevallen van influenza in de gezichtsmaskergroep was in geen
van beide onderzoeken significant.”
“Geen van de onderzoeken bij huishoudens rapporteerde een significante afname van
secundaire, laboratoriumbevestigde influenzavirusinfecties in de gezichtsmaskergroep.”
“Medische wegwerpmaskers (ook bekend als chirurgische maskers) zijn loszittende apparaten die
zijn ontworpen om door medisch personeel te worden gedragen om onbedoelde besmetting van
wonden van patiënten te beschermen en om de drager te beschermen tegen spatten of sprays van
lichaamsvloeistoffen. Er is beperkt bewijs voor hun effectiviteit bij het voorkomen van de
overdracht van het influenzavirus, hetzij wanneer het wordt gedragen door de geïnfecteerde
persoon voor broncontrole, hetzij wanneer het wordt gedragen door niet-geïnfecteerde personen
om de blootstelling te verminderen. Onze systematische review vond geen significant effect van
gezichtsmaskers op de overdracht van laboratorium-bevestigde griep.”
“Er zijn nog weinig onzekerheden in de praktijk van het gebruik van gezichtsmaskers, zoals wie
het masker moet dragen en hoe lang het moet worden gebruikt.”
“We hebben geen bewijs gevonden dat gezichtsmaskers van het chirurgische type effectief zijn in
het verminderen van door laboratoriumonderzoek bevestigde grieptransmissie, hetzij wanneer
ze worden gedragen door geïnfecteerde personen (broncontrole) of door personen in de
algemene gemeenschap om hun gevoeligheid te verminderen. Maar net als bij handhygiëne
zouden gezichtsmaskers wellicht de overdracht van andere infecties verminderen en daarom
waardevol zijn bij een grieppandemie wanneer de gezondheidszorg wordt uitgerekt."
Cambridge University Press meldde in 2010 deze verklaring over het gebruik van
gezichtsmaskers voor de N1H1-uitbraak:
"Influenzavirussen circuleren elk jaar over de hele wereld." Bovendien hebben "veel
nationale en internationale gezondheidsinstanties het gebruik van gezichtsmaskers
aanbevolen tijdens de griep A (H1N1) pandemie van 2009", en dat er 'zijn' minder
gegevens om het gebruik van maskers of ademhalingstoestellen te ondersteunen,
om besmetting te voorkomen."74
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In 2008 werd een studie gepubliceerd met de titel "voorlopig
rapport over door chirurgisch masker veroorzaakte deoxygenatie
tijdens grote operaties". De samenvatting van de conclusie
luidde:
“Gezien onze bevindingen nemen de polsslag van de chirurg toe
en nemen de SpO2 af na het eerste uur. Deze vroege verandering
in SpO2 kan te wijten zijn aan het gezichtsmasker of de
operationele stress. Aangezien een zeer kleine afname in
verzadiging op dit niveau een grote afname van PaO2
weerspiegelt, kunnen onze bevindingen een klinische waarde
hebben voor de gezondheidswerkers en de chirurgen.”75
RainaMacIntyre,een professor aan de School of Public Health and Community Medicine aan de
Universiteit van New South Wales, voerde in 2015 een onderzoek uit met de titel: "Een
gerandomiseerde clusterproef van stoffen maskers in vergelijking met medische maskers bij
gezondheidswerkers." Dit is wat er in die studie werd gevonden:
“Deze studie is de eerste random control trial (RCT) van stoffen maskers en de resultaten
waarschuwen tegen het gebruik van stoffen maskers. Dit is een belangrijke bevinding voor
de gezondheid en veiligheid op het werk.
Vochtretentie, hergebruik van stoffen maskers en slechte filtratie kunnen
leiden tot een verhoogd risico op infectie. Verder onderzoek is nodig om het
wijdverbreide gebruik van stoffen maskers wereldwijd te informeren. Als
oorzorgsmaatregel zouden stoffen maskers echter niet moeten worden
aanbevolen voor HCW's, met name in situaties met een hoog risico, en de
richtlijnen moeten worden bijgewerkt."67
In Oktober 2016,Dr. JohnHardie,een arts die al meer dan 30 jaar de bestrijding van
infectieziekten onderzoekt en bestudeert, heeft zijn studie "Waarom gezichtsmaskers niet
werken: een onthullende recensie", gepubliceerd door de Oral Health Group in Canada. Hier
is een deel van wat hij zei:
“Aangezien hun oorspronkelijke
doel hoogst twijfelachtig is, zou het
geen verrassing moeten zijn dat het
vermogen van gezichtsmaskers om
als ademhalingsbeschermings middelen te fungeren nu het
onderwerp is van intensief
onderzoek.
Hoe goed een masker zich ook
aanpast aan de vorm van iemands
gezicht, het is niet ontworpen om
een luchtdichte afsluiting rond het
gezicht te creëren.
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Maskers passen zitten vrij losjes met een aanzienlijke opening langs de wangen, rond de
neusrug en langs de onderkant van het masker onder de kin. Deze openingen bieden geen
adequate bescherming omdat ze de doorgang van lucht en aerosolen mogelijk maken wanneer
de drager inademt.
Traditioneel worden gezichtsmaskers aanbevolen om de mond en neus te beschermen tegen de
'druppel'-route van infectie, vermoedelijk omdat ze het inademen van relatief grote deeltjes zullen
voorkomen. Hun werkzaamheid moet opnieuw worden onderzocht in het licht van het feit dat
aerosolen deeltjes bevatten die vele malen kleiner zijn dan 5 micron.”77
Op 18 mei 2020 gaf Dr. Russell Blaylock, een gecertificeerde neurochirurg, zijn beoordeling over
gezichtsmaskering:
“Wat betreft de wetenschappelijke ondersteuning voor het gebruik van
gezichtsmaskers, concludeerde een recent zorgvuldig onderzoek van de
literatuur, waarin 17 van de beste onderzoeken werden geanalyseerd, dat
'geen van de onderzoeken een sluitende relatie aantoonde tussen het gebruik
van maskers/ademhalingstoestellen en bescherming tegen griepinfectie.”
“Houd er rekening mee dat er geen onderzoeken zijn gedaan om aan te tonen
dat een stoffen masker of het N95-masker enig effect heeft op de overdracht
van het COVID-19-virus.”
“Verschillende onderzoeken hebben inderdaad significante problemen gevonden met het dragen
van zoʼn masker. Dit kan variëren van hoofdpijn tot verhoogde luchtwegweerstand, ophoping van
kooldioxide, tot hypoxie, tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.”78
Dr. AntonioLazzarino,een epidemioloog aan het University College London, zei dit over het
dragen van een gezichtsmasker:
“Het dragen van een gezichtsmasker zorgt ervoor dat de uitgeademde lucht in de ogen komt. Dit
genereert een ongemakkelijk gevoel en een impuls om je ogen aan te raken. Als je handen
besmet zijn, besmet je jezelf.”
“Mondmaskers maken ademen moeilijker. Voor mensen met COPD - dat is een chronische
obstructieve longziekte, die een verminderde luchtstroom veroorzaakt - zijn gezichtsmaskers in
feite ondraaglijk om te dragen omdat ze hun kortademigheid verergeren. Bovendien wordt bij
elke ademhalingscyclus een deel van de eerder uitgeademde kooldioxide ingeademd. Die twee
verschijnselen verhogen de ademhalingsfrequentie en -diepte, en dus verhogen ze de
hoeveelheid ingeademde en uitgeademde lucht.”79
Dr. JennyHarries,Plaatsvervangend Hoofd Medical Officer voor Engeland, verklaarde dit:
“Voor de gemiddelde burger die door een straat loopt, is het geen
goed idee... Wat meestal gebeurt, is dat mensen één masker hebben.
Ze zullen het niet de hele tijd dragen, ze zullen het uitdoen als ze
thuiskomen, ze zullen het op een oppervlak neerzetten dat ze niet
hebben schoongemaakt.”80
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Dr. EliPerencevich,een professor in geneeskunde en epidemiologie aan het
University of Iowa's College of Medicine, vertelde Forbes dit:
“De gemiddelde gezonde persoon hoeft geen masker te hebben en ze zouden geen
maskers moeten dragen. Er is geen bewijs dat het dragen van maskers op gezonde
mensen hen zal beschermen.”
“Ze dragen ze verkeerd en ze kunnen het risico op infectie vergroten omdat ze hun
gezicht vaker aanraken.”81
Ina gezamenlijke verklaring van de New England Journal of Medicine door artsen en medische
experts van de Harvard Medical School, de afdeling Infectieziekten van het Massachusetts
General Hospital, het Harvard Pilgrim Health Care Institute en het Brigham and Women's Hospital
in Boston, MA; officieel dit verklaard:
“We weten dat het dragen van een masker buiten zorginstellingen weinig of geen bescherming
biedt tegen infectie. Volksgezondheidsautoriteiten definiëren een significante blootstelling aan
Covid-19 als persoonlijk contact binnen een straal van 1,8 meter met een patiënt met
symptomatische Covid-19 dat minstens een paar minuten aanhoudt (en sommigen zeggen
meer dan 10 minuten of zelfs 30 minuten) ). De kans om Covid-19 op te lopen bij een
passerende interactie in een openbare ruimte is dan ook minimaal. In veel gevallen is het
verlangen naar wijdverbreide maskering een reflexieve reactie op bezorgdheid over de
pandemie.”
De artsen merken op dat het dragen van een gezichtsmasker ervoor kan zorgen dat mensen
zich over het algemeen veiliger voelen, maar ze stellen ook: "Je zou kunnen beweren dat angst
en angst beter kunnen worden bestreden met gegevens en onderwijs dan met een marginaal
heilzaam masker."82
Op 13 mei 2020 heeft het Department of Industrial Relations van de staat Californië, Division of
Occupational Safety & Health Publications Unit, de volgende verklaring afgelegd:
“Stoffen gezichtsbedekkingen zijn geen beschermende uitrusting en beschermen de persoon die
een stoffen gezichtsbedekking draagt niet tegen COVID-19.”83
KathleenPike,Uitvoerend directeur van de Global Mental Health Programs
van Columbia University, verklaarde dit over het dragen van
gezichtsmaskers en hun effecten:
“Vreugde, woede, angst, verrassing, verdriet, minachting, walging. Deze
fundamentele bouwstenen van emotionele ervaring staan op ons hele
gezicht geschreven... We zijn afhankelijk van gezichtsuitdrukkingen om
elkaar te kennen en te begrijpen.
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Met fysieke afstand, verhoogde angst en verstoorde routines als
gevolg van COVID-19, zijn we klaar om emotionele verbinding
te zoeken door simpelweg elkaars gezichtsuitdrukkingen te
zien.”
“Maskers blokkeren veel meer dan COVID-19-druppels. We zijn
afhankelijk van non-verbaal gedrag, en met name
gezichtsuitdrukkingen, om onszelf uit te drukken en met
anderen te communiceren. Die gevoelens hierboven, en nog
veel meer, worden uitgedrukt op onze gezichten. In sommige
contexten is non-verbale communicatie verantwoordelijk voor
het grootste deel van wat we begrijpen in onze sociale
uitwisselingen. Met onze gezichten half bedekt, verliezen we
belangrijke non-verbale informatie.”
“Veel jonge kinderen barsten in tranen uit of deinzen terug als iemand met een masker nadert.
Een reden hiervoor is dat de ontwikkeling van gezichtsherkenning bij jonge kinderen relatief zwak
is.”84
Toevoegen aan gezichtsmaskers met betrekking tot kinderen, Dr. KangLee
van de Universiteit van Toronto zei dat kinderen tot ongeveer 14 jaar het niveau
van volwassenen op het gebied van gezichtslezen bereiken. "Voor die tijd
hebben kinderen de neiging om individuele gelaatstrekken te zien, in plaats
van de persoon als geheel te herkennen. Door maskers op te zetten, halen we
informatie weg die het voor kinderen bijzonder moeilijk maakt om anderen te
herkennen en emotionele signalen te lezen, wat verstoord en verontrustend
is.”85
Dr. AllanDetsky,Professor aan de University of Toronto Institute of
Health Policy and Department of Medicine, en Dr. Isaac Bogoch,
Associate Professor, geven hun input over gezichtsmaskers:
“Wij zijn van mening dat het dragen van een masker waarschijnlijk
een zeer klein gezondheidsvoordeel oplevert, vooral bij het
beschermen van gezonde mensen tegen geïnfecteerde mensen.
Maar een belangrijk voordeel van het dragen van een masker in het
openbaar is psychologisch - het geeft mensen een gevoel van
controle over het oncontroleerbare. In dat geval vinden wij dat
mensen op dit punt moeten doen wat ze willen. Als ze een masker
willen dragen... moeten ze dat doen. Als ze ervoor kiezen om geen
masker te dragen – hetzelfde.”86
De National Academies of Sciences, Engineering and Medicine publiceerden hun recente
bevindingen op de website van het Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP).
Ze concludeerden:
“Beperkt, indirect bewijs uit laboratoriumstudies suggereert dat zelfgemaakte stoffen maskers
grote ademhalingsdruppels kunnen opvangen, maar er is geen bewijs dat ze de overdracht van
aerosolen die betrokken zijn bij de verspreiding van COVID-19, belemmeren.”87
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In een afzonderlijke studie die in april 2020 op hun website werd geplaatst met de titel "Maskers
voor iedereen voor COVID-19 niet gebaseerd op degelijke gegevens", verklaarden Dr. Lisa M.
Brosseau en Dr. Margaret Sietsema dit:
“Er is geen wetenschappelijk bewijs dat ze effectief zijn in het verminderen van het risico op
overdracht van SARS-CoV-2.”
"Op zoek naar een reden voor het falen van stoffen maskers die nodig waren voor het publiek om
de grieppandemie van 1918 te stoppen, bleek dat het aantal stoffen lagen dat nodig was om een
acceptabele efficiëntie te bereiken het moeilijk maakte om door te ademen en lekkage rond het
masker veroorzaakte."
"Uit een gerandomiseerde studie waarin het effect van medische en stoffen maskers op de ziekte
van gezondheidswerkers werd vergeleken, bleek dat degenen die stoffen maskers droegen 13
keer meer kans hadden op een griepachtige ziekte dan degenen die medische maskers droegen."
“Kortom, gezien het gebrek aan informatie over hun prestaties als broncontrole in de echte
wereld, samen met de extreem lage efficiëntie van stoffen maskers als filters en hun slechte
pasvorm, is er geen bewijs om hun gebruik door het publiek of de gezondheidszorg te
ondersteunen. werknemers om de uitstoot van deeltjes door de drager te beheersen.”88
Op 2 juli 2020 plaatste het tijdschrift Wired een artikel waarin het volgende stond: "Zelfs nu weet
niemand precies hoeveel maskers helpen, of welk soort masker beter is dan een ander."89
Op 1 juni 2020 heeft de Association of American
Physicians & Surgeons (AAPS) een onderzoek naar
de effectiviteit van gezichtsmaskers uitgebracht en
hun conclusies gegeven:
“Terwijl stoffen maskers 10-30 procent van
sommige virusdruppels in de lucht kunnen
opvangen, hadden alle stoffen maskers en
materialen bijna nul efficiëntie bij 0,3 m,
een deeltjesgrootte die gemakkelijk in de longen doordringt.”
“N95-maskers beschermen gezondheidswerkers, maar worden niet aanbevolen voor de
overdracht van broncontrole.”
"Chirurgische maskers zijn beter dan stoffen, maar niet erg efficiënt in het voorkomen van
emissies van geïnfecteerde patiënten."
"Linnen maskers zullen niet effectief zijn in het voorkomen van SARS-CoV-2-overdracht, of ze nu
worden gedragen als broncontrole of als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)."
“Maskers kunnen die boodschap verwarren en mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Als
maskers de oplossing waren geweest in Azië, hadden ze de pandemie dan niet moeten stoppen
voordat deze zich elders verspreidde?”
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Aan het einde van hun studie onder een sectie "Final Thoughts", verklaren ze ook het volgende:
“Chirurgische maskers zijn ontworpen om de patiënt te beschermen tegen de
ademhalingsdruppeltjes van de artsen. De drager is niet beschermd tegen andere deeltjes in de
lucht.”
“Mensen dragen geen maskers op de juiste manier. De meeste mensen hebben het masker onder
de neus. De drager heeft geen bril op en de ogen zijn een toegangspoort.”
"De designermaskers en sjaals bieden minimale bescherming - ze geven een vals gevoel van
veiligheid aan zowel de drager als de mensen om de drager heen."
"Als je alleen loopt, geen masker - vermijd mensen - dat is gezond verstand."
"Denk eraan - kinderen onder de 2 jaar mogen geen maskers dragen - onbedoelde verstikking
en ademhalingsmoeilijkheden bij sommigen."
“If wearing a maskmakespeople go out and get Vitamin D– gofor it. In the 1918flu pandemic
people who went outside did better. Early reports are showingpeople with COVID-19withlow
Vitamin Ddo worse than those with normal levels. Perhaps that is why shut-insdosopoorly.”90
Tegen het einde van juli in 2020 legde Tamara van Ark, de Nederlandse
minister voor Medische Zorg, de burgers van Nederland uit waarom ze geen
gezichtsmasker hoefden te dragen:
“Omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit van maskers is,
heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het
dragen van niet-medische maskers.”
Daarnaast merkte de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaap
van Dissel, op dat het onjuist dragen van een mondkapje de kans op besmetting van
anderen zou vergroten, waardoor anderen een gevoel van bescherming krijgen.91
CarlHeneghan,Directeur van het Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) aan de
Universiteit van Oxford, en ere-onderzoeker Tom Jefferson, hebben op 23 juli 2020 een
studie gepubliceerd waarin staat:
“De toenemende gepolariseerde en gepolitiseerde opvattingen over het dragen van maskers in
het openbaar tijdens de huidige COVID-19-crisis verbergt een bittere waarheid over de stand
van zaken van hedendaags onderzoek en de waarde die we hechten aan klinisch bewijs om
onze beslissingen te sturen.”
Ze merkten in hun onderzoek op dat na onderzoek van 12 onderzoeken naar de effectiviteit
van gezichtsmaskers, slechts één van de onderzoeken de goedkope stoffen
gezichtsbedekkingen testte die de brede massa's droegen.
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Die studie werd uitgevoerd in Vietnam, waar "ILI (influenza) 13 keer hoger werd gevonden bij
Vietnamese ziekenhuismedewerkers die waren toegewezen aan stoffen maskers in vergelijking
met medische / chirurgische maskers."
“Gezondheidsautoriteiten hebben tegenstrijdige aanbevelingen gedaan met betrekking tot het
gebruik van gezichtsmaskers door asymptomatische personen in de gemeenschap om de
verspreiding van COVID-19 te verminderen.”
“De ongewenste effecten van mondkapjes zijn onder meer de risicoʼs van verkeerd gebruik, een
schijnveiligheid (met als gevolg versoepeling van andere ingrepen) en besmetting van
mondkapjes. Bovendien ervaren sommige mensen ademhalingsproblemen, ongemak en
communicatieproblemen.” Het rapport van het Norwegian Institute concludeert: "Er is geen
betrouwbaar bewijs van de effectiviteit van niet-medische gezichtsmaskers in
gemeenschapsomgevingen."
“Het kleine aantal proeven en de vertraging in de pandemiecyclus zullen ons waarschijnlijk geen
redelijk duidelijke antwoorden geven... Dit verlaten van de wetenschappelijke modus operandi en
gebrek aan vooruitziendheid heeft het veld wijd opengelaten voor het spel van meningen, radicale
standpunten en politieke invloed."
"Het lijkt erop dat er, ondanks twee decennia van voorbereiding op pandemie, aanzienlijke
onzekerheid bestaat over de waarde van het dragen van maskers."92
In augustus 2020 verklaarde Dr. Anders Tegnell, de Zweedse topexpert op het gebied van
infectieziekten, het volgende:
“Het is erg gevaarlijk om te geloven dat gezichtsmaskers het spel zouden
veranderen als het gaat om COVID-19.”
"Nu de aantallen in Zweden heel snel afnemen, zien we geen zin in het
dragen van een gezichtsmasker in Zweden, zelfs niet in het openbaar
vervoer." "De bevindingen die zijn geproduceerd door gezichtsmaskers zijn
verbazingwekkend zwak, hoewel zoveel mensen over de hele wereld ze
dragen."
“Het verbaast me dat we niet meer of betere onderzoeken hebben die laten zien welk effect
maskers eigenlijk hebben. Landen als Spanje en België hebben hun bevolking maskers laten
dragen, maar het aantal besmettingen is nog steeds gestegen.”93
Volgens The Brussels Times op 9 september 2020 schreven 70 artsen een brief aan de Belgische
minister van Onderwijs, Ben Weyts, om de mandaten voor gezichtsmaskers voor scholen
ongedaan te maken, waarbij ze beweerden dat de maskers meer schadelijk dan goed zouden
kunnen zijn.
“Verplichte mondkapjes op scholen vormen een grote bedreiging voor hun ontwikkeling. Het
negeert de essentiële behoeften van het opgroeiende kind. Het welzijn van kinderen en jongeren
is sterk afhankelijk van emotionele gehechtheid aan anderen.”
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Het rapport merkte op dat de kinderen een toename
van slaapproblemen, verhoogde angst en
"germafobie" hebben genoemd. De artsen van de
brief daagden bovendien de gezichtsmaskers in het
algemeen uit:
“Er is geen grootschalig bewijs dat het dragen van
gezichtsmaskers in een niet-professionele omgeving
een positief effect heeft op de verspreiding van
virussen, laat staan op de algemene gezondheid.”
Ze geloven dat alleen "verstandige" actie is om leraren en studenten te isoleren die het grootste
risico op infectie lopen.94
Op 14 september 2020 citeerden de New York Times Kang Lee, hoogleraar Toegepaste
Psychologie aan de Universiteit van Toronto, en Dr. David Lewkowicz, een senior wetenschapper
bij de Haskins Laboratories en het Yale Child Study Center, commentaar op het dragen van maskers
voor school kinderen onder de 12 jaar.
Ze zeggen dat studenten die maskers dragen moeite kunnen hebben met het herkennen van
mensen, het potentieel om sociale signalen voor anderen om hen heen te missen en om ermee
te communiceren, en mogelijke problemen bij spraakherkenning en -ontwikkeling.
“Maskers zijn niet geweldig voor de communicatie bij jonge kinderen,” zei Dr. Lewkowicz. 95 In
augustus 2020 verklaarde Tammy Clark, die al meer dan 20 jaar voor de Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) werkt, dit:
“We beginnen een aantal zeer ernstige
nadelige gezondheidseffecten te zien die
worden veroorzaakt door het dragen van
maskers, en dat is waar ik me hier echt
over uitspreek omdat ik de expert op het
gebied van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) ben en dit
is wat ik doe. het gemiddelde publiek
hoort dit niet.”
“Je zet mensen niet zomaar mondkapjes
op, bedek hun mond en neus en verwacht
dat mensen zo normaal en veilig ademen.
Toen we hoorden over maskers voor
iedereen, vooral voor kinderen, maakte me
dat echt zorgen.”
“Het coronavirus bestaat uit fijnstof van 0,125 tot 0,3 micron. Zelfs met een n95ademhalingsmasker is het kleinste deeltje die het zal uitfilteren 0,6 micron. Dus het maakt niet uit
of je een gezichtsmasker op hebt, als je een n95 chirurgisch masker op hebt, zal dat virus overal in
de wereld ontsnappen.
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luchtstroom centreert zich
rond de neus en de zijkant
van het gezicht en zal door
het membraan gaan.”
“Laten we hier even over
nadenken vanuit een
gezond
verstandsperspectief.
Het is niet gezond om je
mond en je neus te
bedekken en te ademen
zonder echt de
hoeveelheid verse zuurstof
te kunnen opnemen die
we nodig hebben bij het
inademen en uitademen
van die kooldioxide en
afvalgaspathogenen,
virussen die zich in ons
systeem kunnen bevinden.
.. het moet eruit komen en
in de omgevingslucht
worden verspreid.
Als je virussen begrijpt, de buitenste schil van die virussen is eigenlijk erg kwetsbaar, ze smelten
in de zon en dus zijn ze op dat moment uiteengevallen.”
Ms. Clarkgaf daarnaast haar mening over wat de reguliere media hebben gezegd over de
effectiviteit en noodzaak van de gezichtsmaskers om de verspreiding van het coronavirus te
vertragen:
"[De meeste van deze controletests] waren gericht op gezondheidswerkers die chirurgische
maskers gebruikten die ontworpen waren om in een steriele omgeving te worden gedragen... ze
waren nooit ontworpen om virale overdrachten te voorkomen. Een chirurgisch masker zal niet
voorkomen dat een virus er doorheen gaat en dat iemand waar je mee bezig bent het krijgt... het
is alleen ontworpen om bacteriën uit je mond op te vangen als je hoest of niest terwijl je een
patiënt opereerd.”
Clark geeft ook haar mening over kinderen die voor langere tijd buiten een masker dragen:
“Wat we doen, is dat we zij die nu verse zuurstof nodig hebben en zuurstoftherapie (buiten spelen
/ zijn) meer dan wie dan ook, in gevaar brengen en dat ze hun immuunsysteem aan het slopen
zijn, terwijl dit juist de gene zijn die hun immuunsysteem nodig hebben om te functioneren. In
een zeer hoog niveau, veel frisse lucht, veel frisse zuurstof, zonneschijn. Ik hoor niemand praten
over immuniteitsversterking... ons lichaam kan virussen aan als ons immuunsysteem functioneert
zoals het zou moeten.'96
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Op 10 oktober 2020 gaf Dr. Paul Craig Roberts, voorzitter van het Institute for Political Economy,
voormalig Senior Research Fellow aan Stanford, en voormalig adjunct-secretaris van de Treasury
for Economic Policy onder president Reagan, commentaar op mevrouw Clark's opmerkingen
over gezichtsbedekkingen:
“Zoals ik vanaf het begin heb gemeld, biedt het masker geen bescherming tegen inademing en
uitademing van virussen, tenzij het masker N95 is. Alle maskers verhogen het CO2-gehalte,
verlagen het zuurstofgehalte en, als u besmet bent, de virale belasting die u inademt. Als een N95masker een uitademventiel heeft, zijn de CO2- en verontreinigingsniveaus lager, maar als u
besmet bent, beschermt het masker anderen niet tegen uw uitademing van het virus. Deze feiten
zijn bekend bij experts, dus waarom worden maskers opgelegd door politieke autoriteiten en
waarom heeft OSHA zijn eigen wetenschappelijk onderbouwde eisen de rug toegekeerd? Het
antwoord is dat maskers een politieke agenda zijn en als wapen tegen de mensen zijn gebruikt.
Hetzelfde geldt voor lockdowns.”
De arts gaf ook commentaar op het
besluit van de gouverneur van
Michigan, Gretchen Whitmer (op 2
oktober 2020) om de lockdownmaatregelen te verlengen en de
verplichte gezichtsmaskeringsmandaten te vernieuwen:
“De uitvoerende bevelen die door de
gouverneur zijn uitgevaardigd als
reactie op de Covid-19-pandemie
missen nu elke basis onder de wet
van Michigan.”
“Er is geen wettelijke basis voor de
masker- en lockdown-mandaten.
Dit zijn willekeurige illegale acties.”
“Het Amerikaanse volk heeft een hoge prijs betaald voor het niet of slecht geïnformeerd zijn door
prestituees en de agendaʼs die worden gediend door het COVID-virus.”97
Half oktober 2020 hebben twee artsen en een groep zakenlieden uit Tulsa, Oklahoma, een
rechtszaak aangespannen tegen hun burgemeester GT Bynum en Bruce Dart, uitvoerend
directeur van de gezondheidsafdeling van Tulsa, voor hun maskermandaten.
De zakenlieden in de rechtszaak beweerden dat het verplicht dragen van gezichtsmaskers voor
hun bedrijven ertoe leidde dat sommigen zich ziek voelden vanwege het langdurig dragen van
een masker.
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Een van de artsen buiten de rechtszaak, Dr. James Meehan, een specialist in preventieve
geneeskunde die duizenden medische onderzoeken heeft beoordeeld, had dit te zeggen:
'Ik zie patiënten met huiduitslag, schimmelinfecties, bacteriële infecties. Rapporten van mijn
collega's van over de hele wereld suggereren dat de bacteriële longontstekingen toenemen."
Meehan legde uit dat gezondheidsproblemen ontstaan omdat “ongetrainde
leden van het publiek herhaaldelijk medische maskers dragen … op een nietsteriele manier. Ze raken besmet. Ze trekken ze van hun autostoel, van de
achteruitkijkspiegel, uit hun zak, van hun aanrecht, en ze brengen opnieuw
een masker aan dat elke keer vers en steriel moet worden gedragen.v
Dr. Meehan, die beweert dat hij meer dan 30 jaar onderzoek heeft gedaan
naar de effectiviteit van gezichtsmaskers om virale infecties te voorkomen,
stelt dat maskers "op zijn best zeer marginaal werkzaam zijn, en die
onderzoeken vinden plaats in gezondheidswerkers en
ziekenhuisomgevingen waarin we een optimale omgeving hebben, niets wat
in onze gemeenschap tegenkomt.”
“De COVID-19-pandemie gaat over virale overdracht. Chirurgische en stoffen maskers doen niets
om virale overdracht te voorkomen. We zouden nu allemaal moeten beseffen dat van
gezichtsmaskers nooit is aangetoond dat ze virale overdracht voorkomen of beschermen. Dat is
precies waarom ze nooit zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de uitbraak van seizoensgriep,
epidemieën of eerdere pandemieën."
"Als je de zwakke retrospectieve observatiestudies en verwarde 'autoriteiten' op het gebied van
de volksgezondheid niet anders kunt dan geloven en vertrouwen, die tegen je liegen over de
voordelen en de risico's van medische maskers en volledig negeren, dan moet je op zijn minst de
onlogische anti-wetenschappelijke aanbeveling afwijzen om slechts 2 van de 3 toegangspoorten
voor virale ziekten te blokkeren. Maskers bedekken alleen de mond en neus. Ze beschermen de
ogen niet.”
"Als een chirurg ziek zou zijn, vooral met een virale infectie, zouden ze geen operatie uitvoeren
omdat ze weten dat het virus NIET zou worden gestopt door hun chirurgisch masker."
“Chirurgen en operatiekamerpersoneel zijn goed opgeleid, ervaren en nauwgezet in het
handhaven van de steriliteit. We dragen alleen verse steriele maskers. We trekken het masker
steriel aan. We dragen het masker voor korte perioden en vervangen het bij de eerste tekenen van
overmatige vochtophoping waarvan we weten dat het de effectiviteit van het masker verslechtert
en de negatieve effecten ervan versterkt. Chirurgen hergebruiken NOOIT chirurgische maskers, en
we dragen ook nooit stoffen maskers.”
“In februari en maart kregen we te horen geen maskers te dragen. Wat veranderde? De
wetenschap veranderde niet. De politiek deed het. Dit gaat over naleving. Het gaat niet om
wetenschap... Onze oppositie maakt gebruik van Laag nieveau-level retrospectieve
observationele studies die niet de basis zouden moeten zijn voor het nemen van een dergelijke
medische beslissing.”98
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Margarite Griesz-Brisson, MD/Ph.D., een Duitse arts die gespecialiseerd is in neurologie,
neurofysiologie en omgevingsgeneeskunde, plaatste op 5 oktober 2020 een video waarin ze haar
mening geeft over gezichtsmaskers en het langdurig dragen ervan.
“ik draag geen masker; Ik heb mijn hersenen nodig om na te
denken. Ik wil een helder hoofd hebben wanneer ik met mijn
patiënten omga en niet in een door kooldioxide geïnduceerde
anesthesie verkeren. Er is geen ongegronde medische vrijstelling
van gezichtsmaskers omdat zuurstofgebrek gevaarlijk is voor elk
afzonderlijk brein. Het moet de vrije beslissing van ieder mens zijn
of ze een masker willen dragen dat absoluut niet effectief is om
zichzelf tegen een virus te beschermen.
Voor kinderen en adolescenten zijn maskers een absolute no-no.
Kinderen en adolescenten hebben een extreem actief en adaptief
immuunsysteem en hebben een constante interactie met het
microbioom van de aarde nodig. Hun hersenen zijn ook ongelooflijk
actief, met zoveel te leren. De hersenen van het kind, of de hersenen
van de jeugd, dorsten naar zuurstof. Hoe meer metabolisch actief
het orgaan is, hoe meer zuurstof het nodig heeft. Bij kinderen en
adolescenten is elk orgaan metabolisch actief.
Het opnieuw inademen van onze uitgeademde lucht zal ongetwijfeld leiden tot zuurstoftekort en
een overstroming van kooldioxide. We weten dat het menselijk brein erg gevoelig is voor
zuurstofgebrek. Het is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, het is absoluut crimineel om de
hersenen van een kind of een adolescent van zuurstof te beroven, of op welke manier dan ook te
beperken. Zuurstoftekort remt de ontwikkeling van de hersenen en de schade die daardoor is
ontstaan KAN NIET ongedaan worden gemaakt. De acute waarschuwingssymptomen zijn
hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd reacties van het cognitieve systeem... Wanneer u echter chronisch zuurstofgebrek heeft,
verdwijnen al die symptomen, omdat u eraan went . Maar uw efficiëntie zal aangetast blijven en
het gebrek aan zuurstof in uw hersenen blijft toenemen.
We weten dat neurodegeneratieve ziekten jaren tot decennia nodig hebben om zich te
ontwikkelen. Als je vandaag je telefoonnummer vergeet, zou de storing in je hersenen al 20 of 30
jaar geleden zijn begonnen. Terwijl je denkt dat je gewend bent geraakt aan het dragen van je
masker en het opnieuw inademen van je eigen uitgeademde lucht, worden de degeneratieve
processen in je hersenen versterkt naarmate je zuurstofgebrek voortduurt. Ik weet hoe schadelijk
zuurstofgebrek is voor de hersenen, cardiologen weten hoe schadelijk het is voor het hart,
longartsen weten hoe schadelijk het is voor de longen. Zuurstofgebrek beschadigt elk orgaan.”

“Hoe kan een dierenarts, een softwaredistributeur, een zakenman, een fabrikant van elektrische
auto's en een fysicus beslissen over zaken die de gezondheid van de hele bevolking betreffen?
Alsjeblieft, beste collega's, we moeten allemaal wakker worden.”99
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Op 18 november 2020 citeerde Reuters een recent Deens onderzoek naar de effectiviteit van
maskers. Van de betrokken vrijwilligers droeg de helft regelmatig maskers en de andere helft niet.
Na één maand onderzoek werd slechts een verschil van 0,3% in infectiepercentages geregistreerd
tussen degenen die regelmatig een masker droegen (1,8%) en degenen die geen masker droegen
(2,1%).
"De studie bevestigt niet de verwachte halvering van het infectierisico voor mensen die
gezichtsmaskers dragen", aldus de auteurs van de studie.
“De bevindingen komen overeen met eerder onderzoek. Gezondheidsexperts zeggen al lang dat
een masker slechts beperkte bescherming biedt aan de persoon die het draagt."100
Voormalig New York Times-verslaggever Alex Berenson gaf commentaar op deze studie en zei
dat de studie geweldig was vanwege het grote aantal deelnemers, en dat het “in wezen aantoonde
dat het dragen van maskers de drager helemaal niet beschermt tegen het coronavirus... , zeer
goed ontworpen studie. Eerlijk gezegd, als een farmaceutisch bedrijf een medicijn in proeven had
met dit proefresultaat, zouden ze het medicijn stopzetten. Er is gewoon geen bewijs dat maskers
de drager beschermen.”101
Kazunari Onishi, universitair hoofddocent aan de St. Luke's
International University in Tokyo, Japan, deed in juli 2020 zijn eigen
onderzoek naar de effectiviteit van gezichtsmaskers, en zijn
onderzoek bevestigt het Deense onderzoek; opmerkend dat het
gewone stoffen masker dat het Japanse volk droeg, onthulde "een
percentage van 100 procent in termen van deeltjes in de lucht die
de stof binnendringen en door de opening tussen maskers en
gezichten, waardoor het risico op infectie aanzienlijk toeneemt."102
Op 18 december 2020 verklaarden medewerkers van de University of Witten/Herdecke Medical
School uit Duitsland dit:
“Er zijn geen fabrikantonafhankelijke onderzoeken naar het gebruik van maskers voor kinderen en
adolescenten die gecertificeerd zijn als medische producten voor arbeidsveiligheid in professionele
toepassingen.
Bovendien zijn er vanwege de onbekende gebruikte materialen geen bevindingen over de
mogelijke beschermende effecten of bijwerkingen van de vaak zelfgemaakte 'alledaagse
maskers' die door de meerderheid van de kinderen worden gedragen. Gezien de aanhoudende
maatregelen om de COVID-19-pandemie in te dammen, en met name de wisselende
verplichtingen voor kinderen en jongeren om gedurende een langere periode op school maskers
te dragen, is er dringend behoefte aan onderzoek.”

38

Gezichtsmaskers en bedekkingen
In het najaar van 2020 deden ruim 20.000
deelnemers mee aan dit onderzoek. Uit de
resultaten bleek dat meer dan tweederde van
de ouders meldde dat hun kinderen
aanzienlijke fysieke en psychologische
problemen hadden gehad door het regelmatig
dragen van gezichtsmaskers. Er werden 24
verschillende symptomen gemeld. Hier zijn er
een aantal:
Misselijkheid (16.6%)
Gevoel van zwakte(14.7%)
Buikpijn (13.5%)
Versnelde ademhaling(12%)
Beklemming op de borst (8%)
Flauwvallen(2.2%)

Hoofdpijn (53%)
Concentratieproblemen (49.5%)
Stoornis in het leren(38%)
Slaperigheid(36.5%)
Kortademigheid (29.7%)
Duizeligheid(26.4%)
Onwil om te spelen (17.9%)

“Enkele duizenden kinderen lijken last te hebben van het dragen van het masker of die
gezondheidsproblemen kunnen krijgen door het masker... Volwassenen moeten collectief
nadenken over de omstandigheden waaronder ze bereid zouden zijn een restrisico op zich te
nemen om ervoor te zorgen dat kinderen een hogere kwaliteit van leven zonder een masker te
hoeven dragen.”103
Op 1 april 2021 werd een studie geüpload naar Global Research, Center for Research on
Globalization, waarin werd opgemerkt dat sommige van de maskers die de afgelopen tijd voor
Covid-19 zijn gemaakt, mogelijk doorspekt zijn met en giftige chemicaliën en vezels bevatten.
Professor Michael Braungart, directeur van het Hamburg
Environmental Institute en mede-oprichter van de wereldberoemde
Cradle to Cradle-milieunorm, sprak met Ecotextile News en zei dat
maskerdragers kankerverwekkende stoffen, allergenen en kleine
synthetische microvezels inademen door zowel textiel als nietgeweven chirurgische maskers voor langere tijd. Bovendien bevestigde
de toonaangevende textielchemicus Dr. Dieter Sedlak, directeur en
medeoprichter van Modern Testing Services Augsburg, Duitsland, in
samenwerking met Modern Testing Services Global, de beoordeling
van professor Braungart.
“ Wat we door onze mond en neus inademen, is eigenlijk gevaarlijk
afval ”, zei professor Braungart.
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Dr. Sedlak zei ook nog het volgende daaraan toegevoegd:
“Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat PFC's in een chirurgisch masker zouden worden
gevonden, maar we hebben speciale routinemethoden in onze laboratoria om deze chemicaliën
gemakkelijk te detecteren en ze onmiddellijk te identificeren. Dit is een groot probleem.”
"Het lijkt erop dat dit opzettelijk is toegepast als een vloeistofafstotend middel - het zou werken
om het virus af te weren in een aerosoldruppelformaat - maar PFC op je gezicht, op je neus, op
de slijmvliezen of op de ogen is niet goed." Hij ontdekte ook verbindingen zoals formaldehyde
en acetaldehyde in deze maskers die speciaal in China massaal worden geproduceerd.104
Op 11 februari 2021 rapporteerde CBS Denver over zorgen
over wat "maskne" (masker + acne) wordt genoemd.
"(Er is) zoveel meer irritatie van het masker, of het nu wrijving,
vocht of hitte veroorzaakt." "We zien veel nieuwe gevallen van
patiënten met nieuwe acne die nog nooit eerder acne hebben
gehad", zegt dr. Sarah Cannon van Cannon Dermatology.105
ChristineRuggeri,CHHC, schreef in de zomer van 2020 een artikel en werd op de website van Dr.
Josh Axe geplaatst waarin werd uitgelegd wat "maskne" is:
"[Maskne is] een specifieke vorm van acne die wordt veroorzaakt
door wrijving of druk op de huid door zware kleding of
beschermende kleding."
"Naast maskne kan het meerdere uren per dag dragen van een
nauwsluitend masker ook leiden tot eczeem of een droge, jeukende
huid.
“Waarom leidt het dragen van een masker tot meer puistjes? Om te
beginnen houdt het masker zweet, vuil, olie en vocht vast, die de
hele dag op je huid blijven plakken.”106
Tijdens de crisis heeft de CDC hun aanbevelingen en
richtlijnen voor maskers bijgewerkt op basis van actuele
ontwikkelingen en ander onderzoek die ze beweren te
hebben gevonden of bestudeerd. Op 18 december 2020
hebben de CDC's richtlijnen gegeven voor degenen
die wel en geen masker mogen dragen.107

40

Gezichtsmaskers en bedekkingen
Wel dragen:
Iedereen van 2 jaar en ouder moet een masker dragen in openbare instellingen en wanneer
ze in de buurt zijn van mensen die niet in hun huishouden wonen. Draag een masker bij de
zorg voor iemand die ziek is met Covid-19 (thuis of in een niet-zorgomgeving).
Als je ziek bent van Covid-19 of denkt dat je Covid-19 hebt, draag dan een masker als je in
de buurt van mensen of dieren moet zijn, zelfs in je eigen huis.
CDC erkent dat er specifieke gevallen zijn waarin het dragen van een masker mogelijk niet
haalbaar is. Overweeg in deze gevallen aanpassingen en alternatieven.

Niet dragen:
Kinderen jonger dan 2 jaar.
Iedereen die moeite heeft met ademhalen.
Iedereen die bewusteloos, arbeidsongeschikt of anderszins niet in staat is het masker zonder
hulp af te zetten.
Het dragen van maskers kan moeilijk zijn voor sommige mensen met zintuiglijke, cognitieve
of gedragsmatige problemen. Als ze niet in staat zijn een masker op de juiste manier te
dragen of een masker niet kunnen verdragen, dienen ze er geen te dragen en moeten
aanpassingen en alternatieven worden overwogen.

Op 10 februari 2021,108de richtlijnen zijn bijgewerkt om dit te lezen:
Wel dragen:
Door personen van 2 jaar en ouder.
Elke keer dat u zich in een openbare omgeving bevindt.
Elke keer dat u met een vliegtuig, bus, trein of andere vorm van openbaar vervoer reist naar,
binnen of uit de Verenigde Staten en in Amerikaanse vervoersknooppunten zoals
luchthavens en stations.
Wanneer u in de buurt bent van mensen die niet bij u inwonen, ook in uw huis of in het huis
van iemand anders.
In uw huis als iemand met wie u samenwoont ziek is met symptomen van COVID-19 of
positief is getest op COVID-19.
Niet dragen:
Door een kind jonger dan 2 jaar.
Door iemand die niet veilig een masker kan dragen, zoals iemand met een handicap of een
onderliggende medische aandoening die het dragen van een masker verhindert.
In een situatie waarin het dragen van een masker een risico zou vormen voor de gezondheid,
veiligheid of plicht op de werkplek, zoals bepaald door de risicobeoordeling op de werkplek.
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Vervolgens heeft CDC hun richtlijnen op 19 april 2021 opnieuw bijgewerkt. Dit is wat de laatste
van de drie updates zei:109
Wel dragen:
Door personen van 2 jaar en ouder.
Elke keer dat u zich in een openbare omgeving bevindt.
Elke keer dat u met een vliegtuig, bus, trein of andere vorm van openbaar vervoer reist
naar, binnen of uit de Verenigde Staten en in Amerikaanse vervoersknooppunten zoals
luchthavens en stations.
Wanneer u in de buurt bent van mensen die niet bij u inwonen, ook in uw huis of in het
huis van iemand anders.
In uw huis als iemand met wie u samenwoont ziek is met symptomen van COVID-19 of
positief is getest op COVID-19.
Niet dragen:
Een kind jonger dan 2 jaar;
Een persoon met een handicap die om redenen die verband houden met de handicap
geen masker kan dragen, of niet veilig een masker kan dragen;
Een persoon voor wie het dragen van een masker een risico zou vormen voor de
gezondheid, veiligheid of plicht op de werkplek, zoals bepaald door de risicobeoordeling
op de werkplek.
Op 29 juli 2020 adviseerde Dr. Anthony Fauci in een interview met ABC het gebruik van een bril
of gelaatsscherm voor "perfecte bescherming".
“Als je een veiligheidsbril of een oogbescherming hebt, moet je die
gebruiken. Het wordt niet universeel aanbevolen, maar als je echt
compleet wilt zijn, zou je het waarschijnlijk gebruiken als je kunt."
“Je hebt slijmvlies in de neus, slijmvlies in de mond, maar je hebt ook
slijmvlies in het oog. Theoretisch zou je alle slijmvliesoppervlakken
moeten beschermen. Dus als u een veiligheidsbril of een
oogbescherming heeft, moet u deze gebruiken.”
"Als je echt compleet wilt zijn, zou je het waarschijnlijk moeten
gebruiken als je kunt," legde Fauci uit en merkte op dat brillen nog niet
aanbevolen waren omdat "het zo gemakkelijk is voor mensen om
gewoon een stoffen masker te maken." 110
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Eind januari 2021 vertelde Dr. Dave Hinda, medisch redacteur bij KCNC-TV in Denver, het nieuws:
"Het is door onderzoek ondersteund dat twee maskers in
feite beter zijn dan één. Wat we in het bijzonder zeggen, is
dat twee maskers in feite gelijk kunnen zijn aan de
bescherming die u zou krijgen van N-95-maskers, wat als
het beste masker wordt beschouwd [aangezien] er een
tekort is aan een volledig ademhalingsapparaat."
“De reden daarvoor is dat je uiteindelijk meer filtratie van
virale deeltjes krijgt. Het wordt meer een hindernisbaan voor
het virale deeltje om vanuit de lucht in je neus en keel en
vervolgens in je longen te komen."
Dr. Hindais van mening dat drie maskers te veel zouden zijn, maar beveelt dubbele maskering
aan.
“Zelfs in mijn eigen familie, wanneer we contact met buiten hebben - hoe beperkt het ook is maskeren we. De vraag is dus: 'Is het effectief?' Het antwoord is 'ja' - en het is iets dat je misschien
wilt overwegen."111
Niet lang daarna promootten Shepherd Smith en
Contessa Brewer van CNBC ook het idee om twee
maskers te dragen en wezen op de mogelijkheid van
drie. Ze haalden ook Dr. Fauci aan, die diezelfde dag
aan NBC's Today vertelde dat het "gezond verstand"
was om twee maskers te dragen.112
Niet lang na dat rapport zinspeelde Dr. Scott Segal,
voorzitter van anesthesiologie bij Wake Forest Baptist
Health in Winston-Salem, North Carolina, op het idee
om vier maskers te dragen:
“Als je drie of vier maskers opzet, gaat het beter filteren omdat het meer lagen stof zijn. Maar je
doet het af omdat het oncomfortabel is.'113
Op 31 januari 2021 zei Dr. Fauci dit in een interview over maskeren:
"Er zijn veel mensen die het gevoel hebben: 'Weet je, als je echt een extra beetje bescherming wilt,
moet ik misschien twee maskers opzetten.' Daar is niets mis mee, maar er zijn geen gegevens die
erop wijzen dat dat een verschil gaat maken, en dat is de reden waarom de CDC hun aanbeveling
niet heeft gewijzigd.”114
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Dan op 2 februari 2021 zei Fauci dit in een interview met de Washington Post:
"In feite heb je me waarschijnlijk een dubbel masker zien dragen - is
dat je een algemene gezond verstand extrapolatie kunt maken, als
één masker een fysieke barrière is - als je er twee opzet, als je op
zoek bent naar verbetering [sic] de fysieke barrière, het is logisch dat
het zeker geen kwaad kan en zou kunnen helpen. Maar het bereikt
nog niet het punt van een [n] officiële aanbeveling van de CDC
vanwege het gebrek aan gegevens; maar als mensen me vertellen of
vragen 'Moet ik twee maskers dragen? ' - Ik zeg: ' Weet je, als je je
beter voelt om twee maskers te dragen, is de kans groot dat je een
verbeterde bescherming krijgt, dus waarom zou je het niet doen. '”115
Op 10 februari 2021 heeft de CDC haar aanbevelingen officieel bijgewerkt met een tweede
masker, waarin stond:
"Gebruik een stoffen masker met meerdere lagen stof.
Draag een wegwerpmasker onder een stoffen masker.
Het tweede masker moet de randen van het
binnenmasker tegen je gezicht duwen.”116
Toen gerapporteerd op 23 februari 2021, adviseerde de CDC
ook het gebruik van kousen met een masker, en voegde eraan
toe dat het dragen van twee maskers tegelijk de ademhaling
zou kunnen belemmeren:
“Andere studies hebben aangetoond dat het toevoegen van een masker voor medische
procedures of het plaatsen van een lapje van doorschijnend nylon kousenmateriaal om de nek en
het omhoog trekken over een stoffen of medische proceduremasker ook de bescherming van de
drager aanzienlijk verbeterde door het masker strakker om gezicht van de drager en het
verminderen van randopeningen.”
Ten slotte, hoewel het gebruik van dubbele maskering of het omwinden en de touwtjes knopen en
het masker vouwen, twee van de vele opties zijn die de pasvorm kunnen optimaliseren en de
prestaties van het masker kunnen verbeteren voor broncontrole en voor bescherming van de
drager, kan dubbele maskering de ademhaling belemmeren of het perifere zicht belemmeren voor
sommige dragers, en het aanpassen (omwinden en de touwtjes knopen en het masker vouwen)
kan de vorm van het masker zodanig veranderen dat het niet langer zowel de neus als de mond
volledig bedekt van personen met een groter gezicht.”117
De massaproductie van gezichtsbedekkingen heeft ook geleid tot gerapporteerde toenames van
milieuvervuiling. Uit een onderzoek dat in Animal Biology verscheen, bleek dat Covidgerelateerde vervuiling een nieuw probleem aan het worden is.
De onderzoekers van de studie ontdekten dat in Canada en het VK vogels en vossen verstrikt
raakten in afgedankte gezichtsmaskers, samen met andere wezens zoals krabben, vleermuizen,
meeuwen en egels.
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Ze merkten ook andere meldingen op van apen die erop kauwen en vonden een masker in de
maag van een pinguïn.
Het onderzoeksteam ontdekte ook een meerkoetnest in Nederland dat gedeeltelijk was
gemaakt met weggegooide gezichtsmaskers en handschoenen.
“Gewervelde en ongewervelde dieren op het land, in zoet water en in zeewater raken verstrikt
of gevangen in corona-afval”, zegt Auke-Florian Hiemstra, bioloog van Naturalis
Biodiversity Center en een van de leidende leden van het onderzoeksteam.118

Ten slotte kregen de Hebreeën onder de Levitische wet bepaalde bevelen over hoe om te
gaan met specifieke ziekten en infecties. In het geval van melaatsheid kreeg het Joodse volk
een van deze specifieke instructies:
“[45] Andthe leper in whomthe plagueis, hisclothes
shall be rent, and hishead bare, and he shall put a
covering uponhis upperlip, and shall cry, Unclean,
unclean. [46] All the days wherein the plague shall be in
himhe shall be defiled; he is unclean: he shall dwell
alone; without the campshall hishabitation be
(Leviticus 13:45-46. King James Bible 1611).”
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Sociale afstand, lockdowns
en quarantaine
Dit gedeelte behandelt de gegevens en meningen over maatregelen en
aanbevelingen voor sociale afstand, samen met lokale, provinciale en nationale
afsluitingen, plus hun effectiviteit en resultaten. In dit gedeelte worden geen
gegevens behandeld die rechtstreeks de economische gevolgen bespreken.
Ga voor meer informatie hierover naar The WinePress (www.winepressnews.com)
voor rapporten over dat onderwerp. Daarnaast raad ik het Trends Journal ook aan
voor onpartijdige economie.
Tegen het einde van augustus 2020 publiceerde het British Medical Journal een studie met de
titel "Two Meters or One: What is the Evidence for Physical Distancing in COVID-19?" (“twee
meter of één: wat is het bewijs voor fysieke afstand in COVID-19?”) Hier is een deel van wat ze
concludeerden:
“"1.8 meter lijkt de nieuwe maatstaf in onze
wereld te zijn", en "wetenschappers van het
Massachusetts Institute of Technology en de
Universiteit van Oxford beweren dat de
zesvoetregel deel uitmaakt van een te
vereenvoudigde, te rigide en verouderde
wetenschap."
De onderzoekers van deze studie zeggen dat deze
regel is ontwikkeld en afgeleid van 100 jaar oude
gegevens.
"Aangezien kleine druppeltjes ziekteverwekkers kunnen dragen, is het belangrijk om rekening
te houden met hun bewegingsdynamiek bij het ontwikkelen van richtlijnen voor sociale afstand.
Dit geldt met name voor SARS-CoV-2 (het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19), dat
zich kan hechten aan luchtdeeltjes en tot 16 uur in de lucht kan blijven.”
“Ondanks de algemene en hardnekkige overtuiging dat anderhalve meter onder de meeste
omstandigheden een veilige afstand is, blijven wetenschappelijke studies bewijzen dat deze
overtuiging onjuist is. In een recent overzicht van 10 onderzoeken naar druppelemissies, vinden
acht van de 10 onderzoeken dat ademhalingsdruppels verder dan twee meter kunnen reizen."119
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In midden maart 2021 heeft de CDC enkele van haar aanbevelingen voor sociale
afstand bijgewerkt. Ze waren toen op hun gemak met het toestaan van
schoolkinderen om sociaal afstandelijk te blijven op 90 cm in plaats van de
oorspronkelijke 1.8 meter die ze hadden aangedrongen. Bovendien verklaarde
Greta Massetti, leider van de taskforce voor gemeenschapsinterventies van de
CDC, dit:
“We hebben niet echt het bewijs dat 1,8 meter nodig is om de verspreiding
[van Covid-19] laag te houden.”120
Het medische tijdschrift The Lancet beoordeelde 172 verschillende onderzoeken, de professoren
Heneghan en Jefferson publiceerden een artikel met de titel: "Er is geen wetenschappelijk bewijs
voor de COVID-tweemeterregel." Ze concludeerden dat “slechts een handvol van de artikelen
daadwerkelijk COVID-19 bestudeerden, en ze toonden aan dat nabijheid geen impact had.” "Veel
van het bewijsmateriaal in dit huidige uitbraakbeleid is van slechte kwaliteit."121
Het Pasteur Instituut onderzocht in juni 2020 de verspreiding van het coronavirus onder meer
dan 1.000 Franse basisschoolleerlingen. Hier zijn enkele van hun bevindingen:
"Kinderen hebben de infectie niet
overgedragen aan andere studenten of
aan leraren of ander personeel op de
scholen."
“Er waren drie waarschijnlijke gevallen
van SARS-CoV-2-infectie op drie
verschillende scholen voordat de
scholen sloten voor de vakantie in
februari en vervolgens voor de
afsluiting. Deze gevallen hebben geen
aanleiding gegeven tot secundaire
gevallen bij andere scholieren of
onderwijzend personeel.”
De leraren werden slechts marginaal
getroffen, met in totaal slechts 7,1%
geïnfecteerde leraren, een vergelijkbaar
aantal als het aantal ouders van nietgeïnfecteerde kinderen in het
onderzoek dat besmet was met het
virus (6,9%)."
“Voor niet-onderwijzend personeel was het besmettingsaandeel 3,6%. Het
besmettingspercentage was zeer hoog bij ouders van geïnfecteerde kinderen (61,0%), maar
slechts 6,9% bij ouders van niet-geïnfecteerde kinderen. Dit suggereert dat de ouders in
verschillende gevallen de bron van infectie van hun kinderen waren”
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“Slechts twee personen werden in het ziekenhuis opgenomen (1,4%) voor
COVID-19 van de 139 geregistreerde gevallen van SARS-CoV-2-infectie,
een cijfer dat niet verrassend is voor een relatief jonge populatie. Beide
personen die in het ziekenhuis waren opgenomen, waren ouders. Er
waren geen doden.”
Over het algemeen zijn de resultaten van dit onderzoek vergelijkbaar met
die van onderzoeken die in andere landen zijn uitgevoerd, wat erop wijst
dat kinderen tussen 6 en 11 jaar over het algemeen besmet zijn in een
gezinsomgeving en niet op school. De belangrijkste nieuwe bevinding is
dat de besmette kinderen het virus niet hebben verspreid naar andere kinderen of naar leraren of
ander schoolpersoneel”, vat Dr. Arnaud Fontanet, hoofd van de epidemiologie van opkomende
ziekten van het Pasteur Instituut, het rapport samen.122
Het British Journal of Medicine plaatstev de studie met de titel: "Associatie tussen leven met
kinderen en uitkomsten van COVID-19: een open veilige cohortstudie van 12 miljoen
volwassenen in Engeland." Hier is een deel van wat die studie concludeerde:
“Dit is de eerste populatiegebaseerde studie om te
onderzoeken of het risico op geregistreerde SARS-CoV2-infectie en ernstige gevolgen van COVID-19 verschilt
tussen volwassenen die in huishoudens met en zonder
schoolgaande kinderen wonen tijdens de pandemie in
het Verenigd Koninkrijk.”
“Onder 2.567.671 volwassenen >65 jaar was er geen
verband tussen leven met kinderen en uitkomsten
gerelateerd aan SARS-CoV-2. We hebben geen
consistente veranderingen in risico waargenomen na
schoolsluiting.”
"We hebben geen consistente veranderingen waargenomen in het risico op geregistreerde SARSCoV-2-infectie en ernstige resultaten van COVID-19, waarbij perioden voor en na schoolsluiting
werden vergeleken."123
In 2014, tijdens het hoogtepunt van de ebola-uitbraak vanuit Afrika, waren gouverneurs en
functionarissen van de staat in Amerika actief bezig met de verplichte quarantaine en isolatie van
gezondheidswerkers die terugkeerden uit regio's waar ebola zich verspreidde. Toen Fauci hoorde
dat staten als New York, New Jersey, Illinois, Virginia, Maryland, Georgia en Florida zijn collega's in
quarantaine hielden, vertelde Fauci de media dat quarantaines 'draconisch' en
'onwetenschappelijk' waren.
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Fauci vertelde Chuck Todd
van NBC's Meet The Press
ook dit:
“Het primaire doel is om het
Amerikaanse volk te
beschermen, maar er zijn
manieren om dat te doen
die misschien helemaal niet
zo ver hoeven te gaan.”
“We moeten oppassen dat
er [geen] onbedoelde
gevolgen zijn. We moeten
ze behandelen en mensen
met respect terugsturen',
terwijl we de afsluitingen
onnodig 'draconisch'
noemen.
“Ga mee met de
wetenschap. Je kunt ze op
verschillende manieren
monitoren. Je hoeft ze niet
in een afgesloten ruimte te
stoppen.”124

Hij vertelde ook aan ABC's Martha Radditz een identieke
verklaring:
"We waarderen de angsten van het Amerikaanse volk, maar
je wilt geen beleid hebben dat negatieve onbedoelde
gevolgen zou hebben... Het wetenschappelijk bewijs is wat
ons moet drijven. Als je iedereen in één mand stopt, zelfs
mensen die duidelijk geen bedreiging zijn, dan hebben we
het probleem van het ontmoedigen van mensen die we
nodig hebben.”125
Fauciwas ook in contact met iemand die in contact was met
ebola maar niet in quarantaine of sociale afstand hield.
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Op 17 april 2020 legde Dr. Johan Giesecke, een gerenommeerde epidemioloog uit Zweden, de
voordelen uit van het niet afsluiten van Zweden zoals andere landen deden.
“De belangrijkste reden is dat wij, of de Zweedse
regering, begin januari hebben besloten dat de
maatregelen die we moeten nemen tegen de
pandemie evidence-based moeten zijn. En als je
begint rond te kijken naar de maatregelen die nu
door verschillende landen worden genomen,
ontdek je dat maar heel weinig van hen het greintje
bewijs hebben. Maar een die we kennen, die al
honderdvijftig jaar of langer bekend is, en dat is
je handen wassen is goed voor jezelf en goed voor anderen als je in een epidemie zit. Maar voor de
rest – zoals grenssluitingen, schoolsluitingen, sociale afstand – er zit bijna geen wetenschap achter
de meeste hiervan.”
“Het is geen strategie, maar het is een bijproduct van de strategie. De strategie is om de oude en
de zwakken te beschermen; probeer hun risico om besmet te raken tot een minimum te
beperken en zorg voor hen als ze besmet raken. Als je dat doet - zoals wij het doen - zou je
waarschijnlijk groepsimmuniteit krijgen - maar dat is een bijkomstigheid, het is niet de
belangrijkste reden om het te doen."126
Eind april 2020 legde Dr. Anders Tegnell, de beste medische
epidemioloog van Zweden, uit waarom zijn land Zweden niet op slot ging
en pleitte hij voor verschillende methoden.
“Uit een recent onderzoek van een van onze ziekenhuizen in Stockholm
bleek dat 27% van het personeel daar immuun is... We denken dat de
meeste daarvan immuun zijn voor overdracht in de samenleving, niet op
de werkplek. We zouden in Stockholm binnen enkele weken kuddeimmuniteit kunnen bereiken.”127
Op 27 november 2020 verklaarde Søren Riis Paludan, een vooraanstaande Deense professor in
de biogeneeskunde, dit over lockdown-maatregelen:
"De Zweedse aanpak heeft ons geleerd wat we wel en niet moeten doen in
andere Scandinavische landen... Nu hoeven we niet in lockdown, maar
weten we waar we voorzichtiger moeten zijn, vooral met ouderen."
“Op basis van Zweedse gegevens hebben we geleerd dat het openhouden
van scholen niet bijdraagt aan de verspreiding van het virus... Er zijn
bepaalde groepen die moeten worden beschermd, wat nu betekent dat we een samenleving
hebben die relatief open is, afgezien van enkele beperkingen op het aantal mensen dat kan
samenkomen.”128
Op diezelfde dag bracht het British Medical Journal een studie uit met de titel "Covid-19: wat
Zweden Scandinavië leerde voor de tweede golf". Het artikel vermeldde:
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“De 'zachte' benadering van Zweden hield in dat terassen, restaurants en scholen (voor leerlingen
tot 16 jaar) open bleven en alleen aanbevelingen gaven om handen te wassen, sociale afstand te
bewaren en bijeenkomsten te houden voor minder dan 50 personen. Dit staat in schril contrast
met de buurlanden Denemarken, Noorwegen en Finland, die snel in lockdown gingen.”
“Zweden had relatief lage besmettingspercentages, ondanks dat er geen verplichte lockdown
was. Met een tweede golf die door Europa gaat en landen die worstelen om het economisch
herstel in evenwicht te brengen met aanhoudende pandemische maatregelen, lijkt Scandinavië
als geheel de lessen van Zweden ter harte te nemen.”
“Hoewel de totale sterfte hoger is
dan in de rest van Scandinavië, zijn
de huidige cijfers in Zweden relatief laag,
met gemiddeld slechts drie dodelijke
slachtoffers per dag, vergeleken met
100 per dag begin april.
Landelijk bedroeg de inname van
nieuwe intensive care-afdelingen
in oktober gemiddeld ongeveer
twee per dag, vergeleken met een
piek van 40-50 per dag tussen eind
maart en begin april.”
"Deze dalingen zijn deels te wijten aan verbeterde behandelprotocollen in Zweedse
ziekenhuizen..."
ThomasLinde,van de Zweedse Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn, zei op een
persconferentie dat “het aantal COVID-19-patiënten op intensive care-afdelingen nog steeds
relatief klein was met ongeveer 15% van de capaciteit.”129
Professor RoryO'Connor,een auteur van een onderzoekspaper van de Universiteit van Glasgow,
verklaarde: "Toegenomen sociaal isolement, eenzaamheid, gezondheidsangst, stress en een
economische neergang zijn een perfecte storm om de geestelijke gezondheid en het welzijn van
mensen te schaden."130
Dr. DanaGarfin,een gezondheidspsycholoog, verklaarde: "Mensen in quarantaine vertonen
tekenen van verwarring, depressie en woede." Ze zei dat hoe langer de lockdowns aanhouden, het
trauma zal toenemen, bijkomende cardiovasculaire problemen, depressie, angst en
posttraumatisch stresssyndroom.”131
Dr. JoshuaMorganstein,een psychiater en rampendeskundige
op het gebied van geestelijke gezondheid van de Uniformed
Services University in Bethesda, Maryland, stelt: "Voor sommige
mensen voelt een gebrek aan sociale verbondenheid net zo
ingrijpend als niet eten."132
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Op 14 mei 2020 geloofde de WHO dat een grote geestelijke gezondheidscrisis waarschijnlijk
het gevolg zou kunnen zijn van “het isolement, de angst, de onzekerheid, de economische
onrust” als gevolg van de verlengde lockdown-maatregelen.133
Dr. ElkeVonHoof,Professor in gezondheidspsychologie aan de Vrije
Universiteit in Brussel, vertelde het World Economic Forum: "Lockdown
is 's werelds grootste psychologische experiment - en we zullen de
prijs betalen." Ze gelooft dat de lockdowns zouden leiden tot een
“secundaire epidemie van burn-outs en stressgerelateerd
ziekteverzuim in de tweede helft van 2020”.134
Dr. Faucizei medio mei 2020: “Ik wil niet dat mensen denken dat iemand van ons het gevoel
heeft dat langdurig opgesloten blijven de juiste keuze is. We kunnen niet zo lang opgesloten
blijven dat je onherstelbare schade aanricht en onbedoelde gevolgen heeft, waaronder gevolgen
voor de gezondheid.”135
Volgens een nieuw onderzoek van het US Census Bureau vertoont ongeveer een derde van de
Amerikanen tekenen van klinische psychische stoornissen als gevolg van de gedwongen
afsluiting van de afgelopen maanden.
Begin tot half mei werden ongeveer een miljoen huishoudens benaderd met 42.000 reacties
over hoe de lockdown van het coronavirus onder meer de werkgelegenheid, de financiën en de
gezondheid heeft beïnvloed. Enkele van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:
Bij het beantwoorden van vragen die werden gebruikt voor het evalueren van psychische
problemen, vertoonde 24 procent tekenen van klinische depressieve stoornis en 30
procent voor angststoornissen.
Het antwoord op een bepaalde vraag over depressie vertoonde een toename van 100
procent in vergelijking met dezelfde vraag in een enquête uit 2014.
New York, het epicentrum van de virusuitbraak, was de 12e hoogste staat in termen van
percentage van deze psychische symptomen. In Mississippi zei maar liefst 50 procent
van de ondervraagden dat ze aan angst en depressie leden. Iowa vertoonde het laagste,
maar het was nog steeds met ongeveer 25 procent van de burgers die significante
symptomen meldden.
Onder jonge volwassenen en vrouwen die minder dan $ 25.000 per jaar verdienden,
waren de percentages depressie en angst aanzienlijk hoger. Bijna tweederde van degenen
die het financieel moeilijk hadden, zei dat ze last hadden van constante angst.
In Ohio, dat onder een van de meest restrictieve lockdowns van welke staat dan ook is
geweest, gaan de dramatische pieken in oproepen naar crisislijnen door. In de stad
Dayton bijvoorbeeld kreeg een crisismeldpunt in minder dan een maand meer dan
1.200 telefoontjes binnen. Drinkproblemen, het onvermogen om met stress om te gaan
en een verdubbeling van het aantal onbedoelde overdosis drugs behoorden tot de meest
gemelde problemen.136
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Het Britse Royal College of Psychologists vertelde medio mei aan The Guardian: “Mensen zonder
voorgeschiedenis van psychische aandoeningen ontwikkelen voor het eerst ernstige
psychologische problemen als gevolg van de lockdown, te midden van toenemende stress over
isolatie, baanonzekerheid, verbroken relaties en sterfgeval, heeft het Royal College of Psychiatrists
bekendgemaakt.”137
The Lancet publiceerde een onderzoek naar de psychologische effecten van langdurige lockdowns
en quarantaines van eerdere uitbraken. Volgens dat rapport dat werd uitgevoerd in 10
verschillende landen,
“De meeste beoordeelde onderzoeken rapporteerden negatieve psychologische effecten,
waaronder posttraumatische stresssymptomen, verwarring en woede. Stressoren waren onder
meer een langere quarantaineduur, angst voor infecties, frustratie, verveling, onvoldoende
informatievoorziening en financieel verlies.”138
Het International Journal of Social Psychiatry deelde een studie met de titel "Social Isolation in
COVID-19: The Impact of Loneliness", waarin werd gevonden:
“Omdat de tijdlijnen van deze pandemie onzeker zijn, wordt het
isolement verergerd door massale paniek en angst. Crisis beïnvloedt
vaak de menselijke geest op cruciale manieren, waardoor de dreiging
wordt versterkt en de angst sneeuwbaleffect krijgt. Rationele en logische
beslissingen worden vervangen door bevooroordeelde en foutieve
beslissingen die louter gebaseerd zijn op 'geloof en overtuiging'.”
“Deze belangrijke sociale dreiging van een pandemie wordt grotendeels
verwaarloosd. De massahysterie heeft een razend tempo gekregen en
de hoop en aspiraties van mensen krijgen een genadeloos pak slaag.”
“Individuen worden elke dag wakker gehuld in een ijskoude ketel van sociaal isolement, pure
verveling en een doordringend gevoel van eenzaamheid.”
Het ontdekte ook dat een op de drie Amerikanen klinische
niveaus van angst en depressie ervaart als gevolg van de
pandemie van het coronavirus. Bovendien vertoonde 25%
van de respondenten tekenen van 'ernstige depressieve
stoornis'. Degenen van 19-29 jaar vonden bij bijna de helft
symptomen van angst en depressie.139
Een Zuid-Koreaanse studie werd op 21 juli 2020 gerapporteerd door Reuters, waarin stond:
“Zuid-Koreaanse epidemiologen hebben ontdekt dat mensen het nieuwe coronavirus eerder
opliepen bij leden van hun eigen huishouden dan bij contacten buitenshuis.”
In een op 16 juli door CDC gepubliceerd onderzoek werd in detail gekeken naar 5.706
'indexpatiënten' die positief waren getest op het coronavirus en meer dan 59.000 mensen die met
hen in contact kwamen.
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De bevindingen toonden aan dat minder dan 2% van de niet-huishoudelijke contacten van
patiënten het virus had opgelopen, terwijl bijna 12% van de huishoudelijke contacten van
patiënten de ziekte had opgelopen.140
Op 27 juli 2020 publiceerde The Lancet een onderzoek van de Johns Hopkins University naar de
effecten van de lockdowns. Ze concludeerden dat de lockdowns het leiden van miljoenen
kinderen wereldwijd hebben vergroot. Ze wezen op honger en ondervoeding die meer dan
10.000 kindersterfte per maand veroorzaakten en ook de groei van 550.000 per maand
belemmerde.
“De ongekende wereldwijde sociale en economische
crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie vormt
ernstige risico's voor de voedingsstatus en het
voortbestaan van jonge kinderen in lage-inkomensen middeninkomenslanden (LMIC's).
“Bijzonder zorgwekkend is de verwachte toename van
ondervoeding bij kinderen, waaronder verspilling, als
gevolg van sterke dalingen van het gezinsinkomen;
veranderingen in de beschikbaarheid en betaalbaarheid
van voedzaam voedsel; en onderbrekingen van diensten
op het gebied van gezondheid, voeding en sociale bescherming.”141
HenriettaFore,Uitvoerend directeur van UNICEF, gaf haar commentaar
op die studie en zei:
“Het is zeven maanden geleden sinds de eerste gevallen van COVID-19
werden gemeld en het wordt steeds duidelijker dat de gevolgen van de
pandemie meer schade toebrengen aan kinderen dan de ziekte zelf.”
“De op verspilling gerichte schattingen die we hier presenteren, zijn waarschijnlijk
conservatief, aangezien de duur van deze crisis onbekend is en de volledige impact
ervan op voedsel, gezondheid en socialezekerheidsstelsels nog moet worden
gerealiseerd. De verstoring van andere gezondheidsdiensten tijdens lockdowns
zal de gezondheid en sterfte van moeder en kind verder in gevaar brengen.”142
VictorAguayo,hoofd van UNICEF's voedingsprogramma, zei ook: "Door scholen te
sluiten, door de eerstelijnsgezondheidszorg te verstoren, door
voedingsprogramma's disfunctioneel te laten zijn, richten we ook schade aan."143
Vier auteurs van het tijdschrift Child and Adolescent Psychiatry & Mental Health op het gebied
van kinderpsychiatrie en neurologie analyseerden de effecten van langdurige lockdowns.
“Isolatie, contactbeperkingen en economische stilstand brengen een complete verandering met
zich mee in de psychosociale omgeving in de getroffen landen.Deze maatregelen kunnen de
geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten aanzienlijk bedreigen. Angst, gebrek aan
contact met leeftijdsgenoten en verminderde mogelijkheden voor stressregulatie zijn de
belangrijkste zorgen.
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Een andere belangrijke bedreiging is een verhoogd risico op psychische aandoeningen van de
ouders, huiselijk geweld en kindermishandeling. Vooral voor kinderen en adolescenten met
speciale behoeften of nadelen, zoals handicaps, trauma-ervaringen, reeds bestaande psychische
problemen, migrantenachtergrond en een lage sociaaleconomische status, kan dit een bijzonder
uitdagende tijd zijn.”
“In de meeste landen mogen
kinderen geen gebruik maken van
reguliere speeltuinen, zijn sociale
groepsactiviteiten verboden en zijn
sportclubs gesloten. Sociale relaties
zijn sterk beperkt gebleven tot naaste
familieleden. In verschillende landen
is contact met leeftijdsgenoten
verboden of ernstig beperkt.
Dit kan een negatief effect hebben op kinderen en adolescenten gezien het belang van contact
met leeftijdsgenoten voor het welzijn. Veel landen hebben te maken gehad met een lock-down
van scholen. Zoals blijkt uit een recent overzicht, hebben schoolsluitingen mogelijk geen grote
invloed op het verminderen van infecties en het voorkomen van sterfgevallen.
Daarom moet bij het inschatten van de voor- en nadelen van deze specifieke maatregel rekening
worden gehouden met mogelijke negatieve gevolgen zoals verlies van onderwijstijd, beperkte
toegang tot leeftijdsgenoten en verlies van dagelijkse structuur.144
Op 13 augustus 2020 verklaarde het tijdschrift Psychological Trauma: Theory, Research, Practice
and Policy:
“Onze analyses van kort na de pandemieverklaring zijn het topje van de ijsberg. Na verloop van
tijd zal dit waarschijnlijk meer depressie, PTSS, geweld in de gemeenschap, zelfmoord en
complexe rouwverwerking omvatten.145
Uitvoerend directeur van het VN Wereldvoedselprogramma (WFP), DavidBeasley,
verklaarde medio augustus 2020, "De ondervoeding zal tegen het einde van het
jaar met 80% groeien ... een echte ramp ... een hongersnood van bijbelse
proporties."146
DavidSbarra,PhD in klinische psychologie en professor aan de
Universiteit van Arizona, verklaarde dit over de lockdowns:
“We hebben een beetje een breekpunt voor de geestelijke gezondheid bereikt.
We zijn gestrest, geïsoleerd, eenzaam, opgebrand en depressiever en angstiger
dan we in lange tijd zijn geweest.”
'Het is niet moeilijk om te zien wat deze ellende veroorzaakt. We hebben massale werkloosheid en
economische onzekerheid. Met de sluiting van scholen, kinderdagverblijven en zomerkampen,
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velen van ons worden tussen de wereld van werk en zorg getrokken op manieren die een paar
maanden geleden nog ondenkbaar waren. Oudere volwassenen en anderen met het grootste
risico worden steeds meer geïsoleerd van hun dierbaren, waardoor eenzaamheid vooral veel
voorkomt. Bovendien wordt de VS geconfronteerd met een episch falen in haar vermogen om het
virus onder controle te krijgen en als gevolg daarvan doemt onzekerheid en wanhoop groot op in
ons dagelijks bewustzijn.147
Op 8 oktober 2020 maakte Dr. David Nabarro van de WHO de volgende opmerkingen over
regeringen die lockdowns gebruiken om de verspreiding van Covid-19 te vertragen:
“We moeten echt leren samen te leven met dit virus op
een manier die geen constante sluiting van economieën
vereist, maar tegelijkertijd op een manier die niet gepaard
gaat met veel lijden en dood. Het is wat we de middenweg
noemen en de middenweg gaat over het virus op afstand
kunnen houden en tegelijkertijd het economische en
sociale leven gaande houden, en we denken dat het
haalbaar is.”
“De realiteit is dat het een opmerkelijk ongecoördineerde
en onsamenhangende reactie is geweest.”
Wij van de Wereldgezondheidsorganisatie pleiten niet voor lockdowns als primair middel om dit
virus onder controle te krijgen. De enige keer dat we geloven dat een lockdown gerechtvaardigd
is, is om je tijd te geven om te reorganiseren, hergroeperen, je middelen opnieuw in evenwicht te
brengen, je gezondheidswerkers te beschermen die uitgeput zijn, maar over het algemeen doen
we het liever niet.”
“Kijk maar wat er met de toeristenindustrie is
gebeurd, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied of
in de Stille Oceaan, omdat mensen niet op
vakantie gaan. Kijk wat er met kleine boeren over
de hele wereld is gebeurd omdat hun markten
gedeukt zijn. Kijk wat er gebeurt met de
armoedeniveaus. Het lijkt erop dat we volgend
jaar misschien een verdubbeling van de
wereldarmoede hebben. We hebben misschien
minstens een verdubbeling van de ondervoeding
bij kinderen omdat kinderen geen maaltijden
krijgen op school en hun ouders, in arme
gezinnen, het zich niet kunnen veroorloven.”
“Dit is eigenlijk een verschrikkelijke, afschuwelijke wereldwijde catastrofe... en dus doen we echt
een beroep op alle wereldleiders. Stop met het gebruik van lockdown als je primaire
controlemethode, ontwikkel betere systemen om het samen te doen en leer van elkaar, maar
onthoud: lockdowns hebben slechts één gevolg dat je nooit mag kleineren, en dat maakt arme
mensen een stuk armer.”148
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In oktober 2020 zei Mike Ryan, uitvoerend directeur van het WHO Health Emergency Program,
dit over de nationale lockdowns en het trage verloop van Covid:
“Wat we willen proberen te vermijden, zijn deze
massale lockdowns die zo straffend zijn voor
gemeenschappen, de samenleving en al het andere.”
“We willen niet omdraaien van geen gevallen, alles is
open; in een paar gevallen wordt alles weer afgesloten,
want dat is precies het soort scenario dat we willen
proberen te vermijden. Waar we ons echt op moeten
concentreren, is ervoor te zorgen dat als zaken
terugkomen - en ze zullen en komen terug ... we
ervoor moeten zorgen dat we ons niet alleen
concentreren op beperkende maatregelen."
“We moeten niet accepteren dat in elk land de terugkeer van zaken moet worden gezien als een
onmiddellijke terugkeer van de noodzaak van lockdown-beperkingen op nationaal niveau. Er zijn
veel dingen die tussen die twee punten kunnen worden gedaan en we moeten er alles aan doen
om dit te doen om ons sociale en economische leven open te houden, met name scholen en
andere essentiële diensten.”149
66 artsen, allemaal huisartsen in het Verenigd Koninkrijk, stuurden op 3 oktober 2020 een brief
aan minister van Volksgezondheid Matt Hancock met hun mening over de lockdownmaatregelen:
“We willen dringend dat u niet-COVID-schade en sterfgevallen
met dezelfde status in overweging neemt als de gemelde
sterfgevallen als gevolg van COVID.”
“We stonden volledig achter de eerste lockdown toen er nog
weinig bekend was over het virus. De positie is nu
transformationeel anders: na de korte, initiële lockdown-fase
beginnen de schade aan de gezondheid en het welzijn op de
lange termijn op te wegen tegen de voordelen... Nu is een
cruciaal cruciaal punt: we moeten onze plicht erkennen om
geen kwaad te doen.”
“Sinds maart zijn er in totaal 30.260 extra sterfgevallen in particuliere woningen, maar minder dan
1 op de 10 is te wijten aan Covid-19.”
“Er is een zorgwekkend signaal dat de sterftecijfers van zelfmoord onder kinderen in het Verenigd
Koninkrijk tijdens de lockdown zijn gestegen en onder degenen die na de lockdown zijn gemeld,
bleken beperking van onderwijs en andere activiteiten, verstoring van zorg- en
ondersteuningsdiensten, spanningen thuis en isolatie bijdragende factoren.”
"We willen de ernst van pandemiebeheer niet ondermijnen, maar de bredere schade aan baby's,
kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden kan niet langer worden genegeerd."150
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MIND, de Britse non-profitorganisatie die pleit voor geestelijke gezondheidsproblemen,
verklaarde: “Meer dan twee derde van de volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen
meldde dat hun geestelijke gezondheid verslechterde tijdens de lockdown.
Als direct gevolg van de pandemie en alles wat daarop
volgt, zullen veel mensen die voorheen gezond waren
nu geestelijke gezondheidsproblemen krijgen...
Beperkingen op het zien van mensen, naar buiten
kunnen gaan en zorgen over de gezondheid van
familie en vrienden zijn de sleutel factoren die een
slechte geestelijke gezondheid veroorzaken.”
Een jong individu reageerde op de studie die
rapporteerde: "De lockdown is het grootste probleem
omdat ik erop vertrouw dat ik de mensen van wie ik hou
kan zien als een copingmechanisme voor mijn angst
en depressie."151
Volgens een rapport van de Washington Post in oktober rapporteerde Japan de hoogste
stijging van het aantal maandelijkse zelfmoorden in vijf jaar, wat het totaal op 2.153 brengt.
Het rapport noteerde een toename van 41% in zelfmoorden onder vrouwen. De grootste
stijging was bij jongeren onder de 29 jaar.
Het totale aantal zelfmoorden zag Zuid-Korea afnemen, maar het aantal zelfmoorden onder
vrouwen onder de 29 jaar steeg met 43%.

KatsunobuKato,de regeringswoordvoerder in Japan, schreef deze
verhoogde tarieven toe als gevolg van het coronavirus. Hij wees op de
sluiting van scholen, het algehele isolement en het verlies van banen. Hij
zei: "We moeten de realiteit serieus onder ogen zien."152

In februari 2021 kondigden Japanse functionarissen opnieuw een
stijging aan van zelfmoord door vrouwen die zij toeschrijven aan de
uitbraak.
“Het lijdt geen twijfel dat het coronavirus hiermee te maken heeft. Wat
vooral zorgwekkend is, is dat de grootste toename bij vrouwen is, wat
niet gebruikelijk is in Japan”, zegt Michiko Ueda, een professor aan de
Waseda University.153
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Tegen het einde van 2020 beoordeelde Phil Magness, senior onderzoeker voor het American
Institute for Economic Research (AIE), enkele van de verklaringen en beleidslijnen die waren
ontworpen om de overdracht van Covid-19 te vertragen. Hij noteerde enkele uitspraken van Dr.
Fauci:
“Op 24 januari 2020 legde Fauci uit dat lockdowns niet mogelijk
waren in Amerika, waarbij hij opmerkte dat de strikte lockdowns
die werden opgelegd in Wuhan, China, niet zouden worden
geaccepteerd in de Verenigde Staten.
“Ik kan me niet voorstellen dat ik New York of Los Angeles zou
sluiten, maar het oordeel van de Chinese gezondheidsautoriteiten
is dat, gezien het feit dat het zich over de provincies verspreidt,
het hun oordeel is dat dit iets is dat in feite gaat helpen bij het
bevatten ervan. Of het wel of niet het geval is, is echt de vraag,
want historisch gezien heeft het geen groot effect als je dingen
afsluit, "vertelde hij aan CNN.
Vervolgens, op 31 juli van datzelfde jaar, crediteert Fauci de strikte lockdowns in Europa voor
het vertragen van de verspreiding van Covid-19, en getuigt hij voor een congrescommissie.
“Als je kijkt naar wat er in Europa is gebeurd, toen ze sloten of op slot gingen of op hun plaats
gingen schuilen – hoe je het ook wilt beschrijven – deden ze het echt voor ongeveer 95% van de
(Europese) landen. dat. Als je echt kijkt naar wat we hebben gedaan, ook al waren we gesloten,
ook al zorgde het voor veel problemen, we hebben echt functioneel slechts ongeveer 50%
stilgelegd in de zin van het geheel van het land.”154
Volgens een onderzoek in opdracht van Vida
Health bleek dat meer dan één op de zes
Amerikanen voor het eerst in therapie ging.
Van de 2000 ondervraagde mensen overwoog
45% om sinds de komst van het coronavirus een
behandeling voor mentale stress te zoeken, en
15% meldde geen toename van psychologische
stress.
62% zei dat ze in de wintermaanden meer
last hadden van ernstige depressies.
Bijna 90% van de ondervraagden meldde een zekere mate van ernstig psychisch trauma in
2020, met name:
Weinig interesse of plezier (52%)
Moeite met inslapen of doorslapen (52%)
Zich depressief of hopeloos voelen (51%) 155
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Op 4 januari 2021 meldde USA Today:
"Tussen de onvoorspelbaarheid, het isolement en de nieuwe uitdagingen bij het bereiken van
hun studenten - waar deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid zich ook zorgen
over maken - voelt het weinige geestelijke gezondheidsondersteuning dat aan leraren wordt
geboden, lang niet genoeg."
“De stress op haar is zo groot, ze slaapt niet. Voor de pandemie
had ze om de paar maanden migraine en meldde zich op die
dagen ziek. Nu heeft ze er één per week, een toename die ze
toeschrijft aan stress. Ze laat zichzelf door de pijn heen werken.
Ze is uitgeput.”156
Het European Journal of Clinical Investigation publiceerde een studie met de titel "Assessing
Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19", waaruit
bleek:
“We vinden geen significante voordelen op de groei van meer restrictieve NPI's (nietfarmaceutische interventies). Soortgelijke reducties in het geval dat groei mogelijk is met minder
beperkende interventies.”157
Stichting voor Economisch Onderwijs (FEE) publiceerde een artikel met de titel: "Zelfmoord bij
kinderen wordt een 'internationale epidemie' te midden van een beperkt pandemisch leven,
waarschuwen artsen."158
In maart 2021 publiceerde The American Psychological Association (APA)
een "Stress in Amerika"-peiling. Hier is een deel van wat ze hebben
gevonden:
“Een meerderheid van de volwassenen (61%) ondervond ongewenste gewichtsveranderingen –
gewichtstoename of -verlies – sinds het begin van de pandemie, waarbij 42% aangaf meer aan te
komen dan ze van plan waren.
Van degenen die aan kwamen, kwamen ze gemiddeld 13 kilo aan... en 10% zei dat ze meer dan
22.6 kilo waren aangekomen.... Dergelijke veranderingen brengen aanzienlijke
gezondheidsrisico's met zich mee, waaronder een grotere kwetsbaarheid voor ernstige ziekten
door het coronavirus.
Voor de 18% van de Amerikanen die zeiden dat ze meer gewicht verloren dan ze wilden, was de
gemiddelde hoeveelheid verloren gewicht 11.8 kilo.
Volwassenen meldden ook ongewenste veranderingen in slaap en verhoogd alcoholgebruik.
Twee op de drie (67%) zeiden dat ze sinds het begin van de pandemie meer of minder slapen dan
gewenst. Bijna 1 op de 4 volwassenen (23%) gaf aan meer alcohol te drinken om met hun stress
om te gaan."
“De meerderheid van de essentiële werknemers (54%), zoals gezondheidswerkers en mensen die
bij wetshandhavers werken, zeiden dat ze op veel ongezonde gewoonten vertrouwden om de
pandemie te doorstaan.
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3 op de 4 (75%) zei dat ze meer emotionele steun hadden kunnen gebruiken dan ze hebben
gekregen sinds het begin van de pandemie. Hulpverleners hadden meer dan twee keer zoveel
kans als volwassenen die geen essentiële werknemers zijn om door een professional in de
geestelijke gezondheidszorg te worden behandeld.
Latijns-Amerikaanse volwassenen rapporteerden het meest waarschijnlijk ongewenste
veranderingen in slaap (78% Latijns-Amerikaans versus 76% zwart, 63% wit en 61% Aziatisch),
fysieke activiteit (87% Spaans versus 84% zwart, 81% Aziatisch en 79% wit) ) en gewicht (71%
Spaans versus 64% zwart, 58% wit en 54% Aziatisch).
Sinds de pandemie begon. Zwarte Amerikanen waren het meest geneigd om gevoelens van
bezorgdheid over de toekomst te melden. Meer dan de helft zei dat ze zich niet op hun gemak
voelen om terug te gaan naar het leven zoals ze gewend waren vóór de pandemie en dat ze zich
ongemakkelijk voelen over het aanpassen aan persoonlijke interactie zodra de pandemie voorbij
is.159
In 2020 meldden ze dat de mentale gezondheid van velen instortte terwijl de stress omhoog
schoot60
Op 8 april 2021 plaatste Study Finds onderzoek naar de kijk van Amerikanen op hun seksleven:
“Zesenvijftig procent van de Amerikanen is het ermee eens dat hun bezorgdheid over de toestand
van de wereld vorig jaar een negatieve invloed had op hun seksleven.
Rongeveer hetzelfde aantal (55%) voegt toe dat stress als gevolg van werk of het zoeken naar een
baan hun zin in seks heeft getemperd tijdens de coronaviruspandemie.”
Ongeveer 60% van degenen die problemen noemden, zei dat verhoogde angst ervoor zorgde dat
ze minder intimiteit hadden dan voorheen.
Bijna 75% meldt een toename van 'faalangst'.
“73 procent van alle respondenten wenste dat ze meer spontane seks hadden. Maar 56 procent
zegt dat ze te veel 'in hun hoofd' zitten over seks om de eerste keer dat ze het
proberen van nieuwe dingen te genieten."161
Uit een onderzoek dat in het tijdschrift Women's Health verscheen, bleek dat
de stressniveaus van moeders van jonge kinderen in de voorschoolse leeftijd
omhoogschoten tijdens de lockdowns, en dat de meesten rapporteerden
over slaapverlies.
“Moeders van jonge kinderen hebben al minder kans om de aanbevolen hoeveelheid slaap en
lichamelijke activiteit te krijgen dan vrouwen die geen kinderen hebben. Deze tekortkomingen
zouden het risico op obesitas en een slechte gezondheid kunnen vergroten, en de lockdown
verslechterde de situatie door de stress en de chaos in het huishouden te vergroten”, zegt
Chelsea Kracht, Ph.D., een postdoctoraal onderzoeker in het Pediatric Obesity and Health
Behaviour Laboratory bij Pennington Biomedisch Onderzoekscentrum.
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“Moeders, vooral die met kleuters, hebben op Moederdag veel meer nodig dan bloemen. Er zijn
een aantal manieren waarop moeders stress kunnen verminderen, zoals een pauze nemen van
het nieuws en een paar minuten ontspannen voordat ze gaan slapen. Maar wat moeders echt
nodig hebben, is meer steun, van hun familie, werkplekken en gemeenschappen. Ze hebben
systemische verandering nodig”, zegt Amanda Staiano, Ph.D., universitair hoofddocent en
directeur van het laboratorium voor pediatrische obesitas en gezondheidsgedrag.
“Een van onze doelen als onderzoekscentrum is om de generatiecyclus van obesitas te
doorbreken. Onderzoek dat aantoont hoeveel de pandemie de gezondheid van moeders heeft
aangetast, kan beleidsmakers en zorgverleners helpen stappen te ondernemen om moeders
beter te ondersteunen en een gerelateerde toename van chronische ziekten zoals obesitas,
diabetes type 2 en hartaandoeningen te voorkomen”, aldus Pennington Biomedical Executive
Director John Kirwan , Ph.D.162
Stanford University bedacht de term "Zoomvermoeidheid", die "buitensporige hoeveelheden
dichtbije oog-staar" omvat en een "verhoogde zelfevaluatie" van de kijker die zichzelf constant
in de kosten ziet.
JeremyBailenson,een professor in communicatie aan Stanford, zei dat
gebruikers ʻmeer van zichzelf zien met een frequentie en duurʼ die niet
eerder is gezien in de geschiedenis van de media.
"In de echte wereld, als iemand je constant met een spiegel zou volgen zodat terwijl je met mensen praat, beslissingen neemt, feedback geeft,
feedback krijgt - je jezelf in een spiegel zou zien, dat zou gewoon gek zijn.
Dat zou niemand ooit overwegen.”163
The Wall Street Journal publiceerde "Eenzaamheid, angst en verlies: de verschrikkelijke tol van de
COVID-pandemie voor kinderen", waarin stond:
“Zelden hebben Amerikaanse kinderen zoveel klappen gekregen. En allemaal tegelijk, zoals
tijdens de pandemie vorig jaar.”164
Op 4 april 2021 plaatste EuroNews een rapport met de titel "Het aantal tieners dat psychiatrische
hulp zoekt stijgt te midden van een pandemie."
AngeleConsoli,een kinderpsychiater die in een ziekenhuis in Parijs werkt, zegt dat sinds de
lockdown het aantal ziekenhuisopnames waarvoor psychiatrische zorg nodig is voor personen
onder de 15 jaar met 80% is gestegen.
Marie Delhaye,hoofd van de Belgische jeugdafdeling van het Erasmus Ziekenhuis, zei dat het
aantal psychiatrische consulten sinds september vorig jaar is verdrievoudigd. Een deel van de
hulpbehoevende jongeren moet drie maanden wachten op een afspraak.
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“We hebben jonge mensen die 20 kg zijn afgevallen en van wie de ouders het niet wisten. De
derde groep houdt meer verband met ernstige depressies of zelfs psychose, waarbij sommigen
een gevoel van vervolging of paranoia hebben,” zei Delhaye.165
De website voor gezondheidsbevordering Naked Nutrition publiceerde
bevindingen van een onderzoek uitgevoerd door OnePoll, waarin werd
gewezen op gewichtstoename in combinatie met de langdurige lockdowns.
Ongeveer 50% zei dat ze hun pre-quarantainelichamen nooit terug
zullen krijgen.
De gemiddelde Amerikaan is ongeveer 2.27 kilo aangekomen sinds de lockdowns in
2020 begonnen.
Bijna tweederde voelt zich nu minder gezond dan de maanden ervoor - de belangrijkste
redenen zijn gebrek aan lichaamsbeweging en het eten van ongezond voedsel.
Ongeveer 70% vond thuistrainingen niet zo effectief als de gezondheidsroutines die ze
hadden vóór de sluiting.166
Dr. BarryM. Popkin,vooraanstaand hoogleraar voeding aan de Universiteit van North Carolina,
deelde een artikel voor de studentenkrant van de universiteit, over de effecten van de verlengde
lockdowns:
“De resulterende lockdown van de pandemie heeft geleid tot een aantal
omstandigheden die het voor individuen moeilijker maken om een gezond gewicht
te bereiken of te behouden. Door thuis te werken, sociale bezoeken te beperken en
dagelijkse activiteiten te verminderen - allemaal in een poging om de verspreiding
van het virus te stoppen - bewegen we minder dan ooit. De mogelijkheid om
toegang te krijgen tot gezond voedsel heeft ook een klap gekregen. Economische
ontberingen brengen degenen die al voedselonzeker zijn nog meer in gevaar,
waardoor ze kwetsbaarder worden voor omstandigheden die kunnen ontstaan
door het consumeren van ongezond voedsel.”167
Halifax meldde dit begin februari: “Bij Eetstoornissen Nova
Scotia, hield de organisatie een jaar geleden een maandelijkse
workshop. Toen de pandemie toesloeg, nam die workshop
toe tot elke week... eetstoornissen worden veroorzaakt door
stress, angst en depressie. Bovendien dragen de verstoring
van routines, sociaal isolement en ontkoppeling van
ondersteuning bovenop de voedingscultuur waarschijnlijk
allemaal bij aan de opkomst.168
Een week later meldde de Wall Street Journal:
“Kinderartsen waarschuwen dat de langdurige verstoring
van persoonlijk onderwijs, sport en andere activiteiten door de coronaviruspandemie leidt tot
gewichtstoename die langdurige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van kinderen.”
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Dr. HaiCao,een kinderarts in Brooklyn, NY, vertelde de
Journal: "We zien veel kinderen in de basisschoolleeftijd die in
een jaar 10 tot 14 kilo aankomen."
“Zelfs kinderen op de middelbare school worden depressief.
Ze missen hun vrienden. Veel doen het academisch niet zo
goed. Met depressie komt ook gewichtstoename. Ze vervelen
zich en ik denk dat ze troost-eten,' voegde Brittany Wilson,
arts-assistent op Staten Island eraan toe.169
In mei 2020 meldde Bloomberg dat de bezorgdiensten voor sterke drank met
400% stegen.170
SarahWakeman,een verslavingsarts in het
Massachusetts General Hospital in Boston, zei:
"Ik verwacht dat we een behoorlijk significante
toename zullen zien van wat ik ongezond
alcoholgebruik noem",
meldde de New York Times.171
Kaiser Health News meldde dat Keck University van
de University of Southern California het aantal
alcoholische leverziekte-opnames met 30% zag
stijgen in vergelijking met 2019. Het rapport merkt
op dat andere universitaire ziekenhuizen in de VS
een stijging zagen in soortgelijke opnames.
In september bleef de onlineverkoop stijgen,
waarbij de bestellingen van bier, wijn en sterke
drank met 256% stegen ten opzichte van 2019.172
Volgens een CDC-enquête zei 13% van de respondenten dat ze in de zomer van 2020 met
hun middel begonnen of dit verhoogden.173
The Wall Street Journal rapporteerde een toename van 48% van het
aantal overdosis drugs in vergelijking met 2019.
Het Advocacy Resource Center citerend: “Terwijl de wereldwijde pandemie
van COVID-19 voortduurt, neemt ook de opioïde-epidemie van het land
toe. De American Medical Association maakt zich grote zorgen over een
toenemend aantal rapporten van nationale, staats- en lokale media die
wijzen op een toename van opioïdengerelateerde sterfte.”174
DavidSternberg, een manager bij ʻhet helpen van individuele prostituees overlevenʼ (HIPS), de
steungroep voor drugsgebruikers, die wordt bezocht door sekswerkers en IV-drugsgebruikers,
verklaarde: “Het is hier een vrij harde realiteit. We hebben veel patiënten verloren.”175
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Volgens een rapport van 15 september 2020, meldde het Trends Journal:
“De WSJ zei dat het informatie had opgevraagd bij 50 van de
grootste provincies van het land en informatie had gekregen
van 30 van hen. Het rapporteerde een opwaartse trend in 21
van de provincies die gegevens over sterfgevallen door
overdoses hebben ingediend. De toename lijkt zich over het
hele land te verspreiden, en gezondheidsfunctionarissen
gaven aan dat fentanylmethamfetaminen sterk bijdragen aan
de toename.
In de berichtgeving merkten ze op dat de grootste provincie
onder hen, Los Angeles, bijna 50 procent meer sterfgevallen
door overdoses zag in slechts de eerste maand en de helft van
de sluiting van het coronavirus in vergelijking met 2019.
Gary Tsai, interim-directeur van Substance Misbruik, Preventie en Controle voor de
volksgezondheidsafdeling van de provincie, zei dat degenen die worstelen met drugsmisbruik
"binnen zijn, ze zijn gestrest, misschien hebben ze een baan of een familielid verloren."
Het Overdose Detection Mapping Application Program, dat overdoses in het hele land volgt,
rapporteerde een toename van 18 procent in vermoedelijke overdoses na de thuisblijvers door
gouverneurs die in maart begonnen.
“Toen COVID toesloeg, mocht niemand
iemand aanraken, niemand mocht iemand
zien. Het ergste voor iemand die chaotisch
drugs gebruikt, is om geïsoleerd te worden”,
zegt Shannon Hicks, hoofd van Exchange
Union, een schadebeperkingsgroep in
West Virginia.
De Association of American Medical Colleges
(AAMC) stelt waarom het drugsgebruik toeneemt: meer dan 20 miljoen mensen in de VS hebben
een stoornis in het gebruik van middelen. Nu heeft COVID-19 velen opgesloten, ontslagen en
overspoeld met onzekerheid. Tot nu toe zien experts onder meer tekenen van terugvallen en
toenemende overdoses.”176
ZeroHedge en de Wall Street Journal rapporteerden een stijging van het sigarettengebruik in
2020. Elk jaar daalde de verkoop, maar de verkoop keerde terug en kwam in een vlakke
toestand in 2020.177
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De Nationale Commissie voor COVID-19 en
Strafrecht rapporteerde bewijs voor een groei van
moorden in 2020, ongeveer 1.200 meer dan
normaal.
“COVID-gerelateerde beperkingen kunnen
aanvankelijk een onderdrukkend effect hebben
gehad op moorden, maar het afnemen van die
beperkingen, in combinatie met de druk op
risicopersonen en belangrijke instellingen – nog
verergerd door het gebrek aan contact met
dergelijke personen – hebben waarschijnlijk
allemaal bijgedragen aan verhoogde
moordcijfers in 2020.”178
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Dit gedeelte behandelt enkele gegevens en geschiedenis rond de ontwikkeling
van de vaccins die worden gebruikt om te inoculeren tegen Covid-19, waar ze
van gemaakt zijn en hoe ze bedoeld zijn te werken.
Sinds het begin van het pandemonium dat in 2020 echt begon, waren er al gesprekken gaande
over een vaccin voordat Covid-19 in maart van dat jaar officieel tot pandemie werd uitgeroepen.
Om de brede massa te beschermen tegen Covid-19, moest wat bekend staat als "kuddeimmuniteit" worden bereikt om een einde te maken aan of op zijn minst een grote belemmering
te vormen voor de verspreiding van Covid.
Volgens WebMD is dit hoe ze kudde-immuniteit definiëren en manieren om dit te bereiken:179
“Groepsimmuniteit, of gemeenschapsimmuniteit, is wanneer een groot deel van de bevolking van
een gebied immuun is voor een specifieke ziekte. Als genoeg mensen resistent zijn tegen de
oorzaak van een ziekte, zoals een virus of bacterie, kan het nergens heen.
Hoewel niet elk individu immuun kan zijn, heeft de groep als geheel bescherming. Dit komt
omdat er over het algemeen minder mensen met een hoog risico zijn. Het infectiepercentage
daalt en de ziekte verdwijnt.
Kudde-immuniteit beschermt risicopopulaties. Dit zijn onder meer baby's en degenen met een
zwak immuunsysteem dat zelf geen weerstand kan krijgen."
“Je kunt van nature weerstand ontwikkelen. Wanneer uw
lichaam wordt blootgesteld aan een virus of bacterie, maakt
het antilichamen aan om de infectie te bestrijden. Wanneer
je herstelt, houdt je lichaam deze antistoffen vast. Je lichaam
zal zich verdedigen tegen een andere infectie. Dit is wat de
uitbraak van het Zika-virus in Brazilië heeft gestopt. Twee
jaar na het begin van de uitbraak was 63% van de bevolking
blootgesteld aan het virus. Onderzoekers denken dat de
gemeenschap het juiste niveau heeft bereikt voor
kudde-immuniteit.
Vaccins kunnen ook weerstand opbouwen. Ze laten je lichaam denken
dat een virus of bacterie het heeft geïnfecteerd. Je wordt niet ziek, maar je
immuunsysteem maakt nog wel beschermende antistoffen aan. De
volgende keer dat je lichaam die bacterie of dat virus tegenkomt, is het
klaar om het te bestrijden. Dit is wat polio in de Verenigde Staten heeft
gestopt.
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Wanneer bereikt een gemeenschap groepsimmuniteit? Het hangt af van het reproductienummer,
of R0. De R0 vertelt je het gemiddelde aantal mensen dat een enkele persoon met het virus kan
infecteren als die mensen nog niet immuun zijn. Hoe hoger de R0, hoe meer mensen resistent
moeten zijn om groepsimmuniteit te bereiken.

Onderzoekers denken dat de R0 voor COVID-19 tussen de 2 en 3 ligt. Dit betekent dat één persoon
twee tot drie andere mensen kan besmetten. Het betekent ook dat 50 tot 67% van de bevolking
resistent moet zijn voordat de immuniteit van de kudde begint en de infectiecijfers beginnen te
dalen.”
Veel gezondheidsfunctionarissen hebben het belang opgemerkt van het
bereiken van groepsimmuniteit, met name mensen zoals Dr. Fauci,
bijvoorbeeld. Fauci ontmoedigde in oktober 2020 het gebruik van
natuurlijke groepsimmuniteit. Hij vindt dat 'totale onzin'.180
“Als je met iemand praat die ervaring heeft met epidemiologie en
infectieziekten, dan zullen ze je vertellen dat dat riskant is en dat je veel
meer infecties krijgt van kwetsbare mensen, wat zal leiden tot
ziekenhuisopnames en overlijden. Dus ik denk dat we dat recht in de ogen
moeten kijken en zeggen dat het onzin is."
Bovendien publiceerde The Lancet een rapport van 80 artsen waarin stond: “Elke strategie voor
pandemiebeheer die berust op immuniteit tegen natuurlijke infecties voor COVID-19 is gebrekkig.
Ongecontroleerde overdracht bij jongere mensen brengt aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit
met zich mee over de hele bevolking."181
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Dr. Fauci,zoals andere gezondheidsfunctionarissen en politici hebben verklaard, geloven ze dat
de immuniteit van de kudde ergens tussen de 70% en 85% ligt.
Eind december 2020 zei Fauci in een interview met de New York Times dat hij zijn kuddeimmuniteitspercentages zou wijzigen op basis van publieke acceptatie en de behoefte aan een
vaccin.
"Toen peilingen zeiden dat slechts ongeveer de helft van alle Amerikanen een vaccin zou nemen,
zei ik dat de immuniteit van de kudde 70 tot 75 procent zou kosten ... Toen nieuwere
onderzoeken zeiden dat 60 procent of meer het zou nemen, dacht ik: 'Ik kan dit een beetje
omhoog,' dus ik ging naar 80, 85.”182
Enkele dagen later werd Fauci geïnterviewd door Dana Bash van CNN over groepsimmuniteit en
de uitrol van vaccins. Hij vertelde Bash dat hij zijn kudde-immuniteitscijfers baseerde op Mazelen.
“De berekeningen die ik maakte 70, 75% het is een
bereik. Het bereik zal ergens tussen de 70 en
85% liggen.
De reden dat ik begon te zeggen 70, 75%, ik heb het
op 85 gebracht. Dat is geen grote sprong.
Wanneer je onder de 90% van de bevolking komt die
gevaccineerd is met mazelen, begin je een doorbraak
te zien tegen de kudde-immuniteit.
Dus maakte ik een berekening dat COVID-19 lang niet
zo overdraagbaar is als mazelen... Ik kan me voorstellen
dat je iets nodig hebt dat je minder dan 90 procent nodig hebt - dat is waar ik bij de 85 kwam."
Bash vroeg Fauci ook of peilingen van invloed waren op zijn schattingen van de immuniteit van de
kudde, waarop Fauci toegaf dat dit het geval was.
“Ik wil de mensen van de Verenigde Staten en wereldwijd aanmoedigen om zich te laten
vaccineren en zoveel [mensen] als we mogelijk worden gevaccineerd, zullen we dichter bij kuddeimmuniteit komen. Het komt erop neer dat het een gok is. Ik heb een bereik gegeven.”183
Wat betreft de uitrol van het vaccin, werd onder het bestuur van president Donald
Trump de militaire operatie Warp Speed (OWS) in het leven geroepen. De naam is
afgeleid van de mediafranchise Star Trek - met de term 'warpsnelheid', die in het
fictieve universum sneller is dan de lichtsnelheid. Het werd voor het eerst aan de
media onthuld op 29 april 2020 en werd op 15 mei officieel geïnitieerd door
Trump als een privaat-publiek partnerschap. Voordat het plan officieel bekend
werd gemaakt aan het publiek, werd aanvankelijk $ 10 miljard toegekend
volgens de CARES (Coronavirus Aid, Relief, and
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EconomicSecurity) Wet aangenomen
door het Congres op 27 maart. De
financiering werd uiteindelijk in
oktober 2020 verhoogd tot
$ 18 miljard.
De operatie werd tot januari 2021 geleid
door Moncef Slaoui, waarna hij tot eind
februari werd vervangen door David A.
Kessler – waarna de operatie officieel
onder de hoede van de regering van
president Joe Biden werd geplaatst. De
officiële activering van 285 dagen
eindigde op 24 februari 2021. Generaal
Gustave F. Perna trad ook op als Chief
Operating Officer.
OWS (Operation Warp Speed) er waren ook veel andere overheidsinstanties bij betrokken om
voor het succes van de operatie te zorgen. Agentschappen zoals het Department of Health and
Human Services (HHS), de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Food and Drug
Administration (FDA), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), de
National Health Institutes (NIH ); het ministerie van Defensie (DOD), de ministeries van
Landbouw, Energie en Veteranenzaken; samen met andere particuliere bedrijven waren
allemaal betrokken.
Kortom, OWS is opgericht om zo snel mogelijk
een massaal vaccin te produceren om de
verspreiding van Covid-19 te beëindigen en om
kudde-immuniteit te bereiken, immuniteit en
bescherming tegen het virus.
In de loop van 2020 hebben grote farmaceutische
en medische onderzoeksbedrijven
overheidssubsidies gekregen om verder
onderzoek te doen naar een vaccin voor het grote
publiek "warp speed".
Merck en IAVI waren de eersten die op 15 april (vóór de officiële aankondiging van de operatie)
een financiering van 38 miljoen dollar ontvingen. Merck beëindigde uiteindelijk hun onderzoek
en projecten eind januari 2021.
In mei ontving AstraZeneca, samen met de Universiteit van Oxford en Vaccitech, 1,2 miljard
dollar.
In juli kregen Sanofi en GlaxoSmithKline en Novavax $ 2,1 miljard en $ 1,6 miljard
toegekend.
In augustus ontvingen Moderna en Johnson & Johnson $ 1,53 miljard en $ 1 miljard.
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Pfzier-BioNTech ontving geen financiering van Amerika, maar kreeg € 375 miljoen (445 miljoen
dollar) van Duitsland om een Covid-19-vaccin te onderzoeken en te ontwikkelen. Ze waren
medio januari 2020 al begonnen met het onderzoeken en ontwikkelen van een vaccin onder de
noemer ʻProject LightSpeedʼ.

In een interview met de Wall Street Journal zei Slaoui dat ontvangers van vaccins zullen worden
gevolgd en getraceerd met nauwkeurige monitoring, waarbij technologiebedrijven zoals
Google en Oracle worden ingeschakeld om te helpen bij het verzamelen van de gegevens.184
Een officieel document van OWS verklaarde dat ontvangers van vaccins gedurende 24 maanden
zullen worden gecontroleerd om de veiligheidseffecten van de vaccins op lange termijn te
onderzoeken.
“Het belangrijkste doel van geneesmiddelenbewaking is het bepalen van
de prestaties van elk vaccin in praktijkscenario's, het bestuderen van de
werkzaamheid en het ontdekken van zeldzame en nieuwe bijwerkingen
die niet zijn vastgesteld in klinische onderzoeken. OWS zal ook
farmacovigilantie-analyses gebruiken, die als een van de instrumenten
dienen voor de continue monitoring van
geneesmiddelenbewakingsgegevens. Er zullen robuuste analytische tools
worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te benutten en de
voordelen van het gebruik van dergelijke gegevens in de hele
waardeketen, inclusief wettelijke verplichtingen.”185
Op het moment van publicatie zijn er vier vaccins in omloop om de brede massa te inenten
tegen Covid-19: van Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.
Ik zal de ingrediënten van elk van de vaccins opsommen en enkele ingrediënten behandelen.
Voor meer informatie over sommige ingrediënten raad ik je aan om je eigen onderzoek te doen,
want er is veel informatie die in dit boekje kan worden vermeld. Ik zal zeer zelden ingaan op
gemelde bijwerkingen van de vaccins. Ga voor meer informatie naar de WinePress voor meer
informatie. https://winepressnews.com
Hier is de lijst met ingrediënten van de Covid-vaccins (wat op verschillende bronnen te vinden is,
net als bij andere vaccins):186
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Pfizer-BioNTech:
Nucleoside-gemodificeerde messenger RNA
(modRNA) die codeert voor het virale spikeglycoproteïne (S) of SARS-CoV-2
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1diyl)bis (ALC-3015)68
ChAdOx1S (recombinant)
(2-hexyldecanoate),2-[(polyethyleneglycol)2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine(DPSC)
Cholesterol
Kalium-chloride
Monobasisch kaliumfosfaat
Natriumchloride
Basisch natriumfosfaatdihydraat
Sacharose
Moderna:
mRNA(Nucleoside-gemodificeerd mRNA dat
codeert voor de virale piek(S) glycoproteïne van
SARS-CoV-2
Polyethyleenglycol(PEG) 2000dimyristoyl
glycerol (DMG)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3fosfocholine
Cholesterol
SM-102(Eigendom van Moderna)
Tromethamine
Thomethamine hydrocholoride
Azijnzuur
Natriumacetaat
Sacharose
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Johnson & Johnson:
Recombinant, replicatie-incompetent
adenovirus type 26 dat het SARS-CoV-2
spike-eiwit tot expressie brengt
Citroenzuur monohydraat
Trinatriumcitraatdihydraat
Ethanol
2 hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
Polysorbate-80
Natriumchloride
AstraZeneca:187
L-Histidine
L-Histidinehydrochloride monohydrate
Magnesiumchloridehexahydraat
Polysorbaat 80
Ethanol
Sacharose
Natriumchloride
Dinatriumedetaatdihydraat
Water voor injectie
mRNA is het hoofdingrediënt voor het Moderna-vaccin. Het is ook het primaire ingrediënt voor
de Pfizer-vaccins.
De website van Moderna beschrijft meer over hun vaccins, in het bijzonder waar het mRNA
voor is ontworpen:188
“Ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen mogelijk maken:
We bouwden Moderna op het leidende uitgangspunt dat als het gebruik van mRNA als medicijn
voor één ziekte werkt, het voor veel ziekten zou moeten werken. En als dit mogelijk is - met de
juiste aanpak en infrastructuur - kan het de manier waarop medicijnen worden ontdekt,
ontwikkeld en geproduceerd aanzienlijk verbeteren."
Ons besturingssysteem:
Omdat we het brede potentieel van mRNA-wetenschap erkennen, wilden we een mRNAtechnologieplatform creëren dat heel erg op een besturingssysteem op een computer lijkt. Het is
zo ontworpen dat
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het kan onderling verwisselbaar worden aangesloten en afgespeeld met verschillende
programma's. In ons geval is het 'programma' of 'app' ons mRNA-medicijn – de unieke mRNAsequentie die codeert voor een eiwit.
We hebben een toegewijd team van enkele honderden wetenschappers en ingenieurs die zich
uitsluitend richten op het bevorderen van Moderna's platformtechnologie. Ze zijn georganiseerd
rond belangrijke disciplines en werken op een geïntegreerde manier om de kennis rond mRNAwetenschap te vergroten en uitdagingen op te lossen die uniek zijn voor de ontwikkeling van
mRNA-geneesmiddelen. Sommige van deze disciplines omvatten mRNA-biologie, chemie,
formulering en levering, bio-informatica en eiwittechnologie."

“Onze mRNA-medicijnen – de 'software van het leven':
Wanneer we een concept hebben voor een nieuw mRNA-medicijn en beginnen met
onderzoek, zijn de fundamentele componenten al aanwezig.
In het algemeen is het enige dat van het ene potentiële mRNA-medicijn in het andere
verandert, het coderende gebied - de eigenlijke genetische code die ribosomen
instrueert om eiwitten te maken. Het gebruik van deze instructiesets geeft onze
onderzoek-mRNA-geneesmiddelen een software-achtige kwaliteit. We hebben ook
het vermogen om verschillende mRNA-sequenties die coderen voor verschillende
eiwitten te combineren in een enkel mRNA-onderzoeksmedicijn.
We maken gebruik van de flexibiliteit die ons platform biedt en de fundamentele rol
die mRNA speelt in de eiwitsynthese om mRNA-medicijnen voor een breed spectrum
van ziekten na te streven."
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“Binnen een bepaalde modaliteit zijn de basiscomponenten over het algemeen identiek voor
alle ontwikkelingskandidaten - formulering, 5'-regio en 3'-regio. Alleen het coderende
gebied varieert op basis van de eiwitten die het potentiële medicijn de cellen stuurt om te
produceren.

Belangrijke uitdagingen overwinnen
Het gebruik van mRNA om medicijnen te maken is een complexe onderneming en vereist het
overwinnen van nieuwe wetenschappelijke en technische uitdagingen. We moeten het mRNA in de
beoogde weefsels en cellen krijgen terwijl we het immuunsysteem ontwijken. Als het
immuunsysteem wordt geactiveerd, kan de resulterende reactie de eiwitproductie beperken en
daarmee het therapeutische voordeel van mRNA-geneesmiddelen. We hebben ook ribosomen
nodig om te denken dat het mRNA op natuurlijke wijze is geproduceerd, zodat ze nauwkeurig de
instructies kunnen lezen om het juiste eiwit te produceren. En we moeten ervoor zorgen dat de
cellen genoeg van het eiwit tot expressie brengen om het gewenste therapeutische effect te
hebben.
Onze multidisciplinaire platformteams werken nauw samen om deze wetenschappelijke en
technische uitdagingen aan te gaan. Deze intensieve cross-functionele samenwerking heeft ons
in staat gesteld om belangrijke aspecten van ons platform vooruit te helpen en aanzienlijke
vooruitgang te boeken bij het leveren van mRNA-medicijnen voor patiënten.”
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In 2018 bracht de NIH een artikel uit met de titel "Een nieuwe mRNA-modificatie kan
genexpressie beïnvloeden." Hier is een deel van wat die studie zei:
“Onderzoekers van CCR identificeerden een nieuwe
modificatie in humaan boodschapper-RNA (mRNA). NAT10,
een enzym dat verantwoordelijk bleek te zijn voor de
wijziging, is eerder betrokken geweest bij kanker en
veroudering. Dit is een van de eerste voorbeelden van een
unieke chemische modificatie van mRNA (een sleutelfactor bij
het ontcijferen van de genetische code) die een verhoging van
de eiwitproductie veroorzaakt.”

“Het ontcijferen van de genetische code is een proces van meerdere stappen dat begint met het
transcriberen van informatie in het DNA naar een boodschapper-RNA; de resulterende mRNA's
worden vervolgens vertaald in eiwitten die de belangrijkste componenten van de cel omvatten. Het is
bekend dat RNA kan worden gemodificeerd na het transcriptieproces als middel om de functie te
reguleren. Deze studie geeft een eerste voorbeeld van een chemische modificatie van mRNA die de
eiwitproductie verhoogt. De onderzoekers suggereren dat de wijziging de snelheid verandert waarmee
de genetische code in elke mRNA-streng wordt gelezen."189
Op 30 april 2021 bracht het Salk Institute een paper uit 190 waarin wordt uitgelegd dat de spikeeiwitten die geassocieerd zijn met Covid-19 een centraal principe zijn van symptomen en reacties
op het virus. Ze zeggen dat dit nieuwe onderzoek concludeert dat Covid eigenlijk een vaatziekte
is.
Hier is wat een deel van het rapport uitlegde:
"Er is een groeiende consensus dat SARS-CoV-2
het vasculaire systeem beïnvloedt, maar hoe het
dat precies deed, werd niet begrepen. Evenzo
vermoeden wetenschappers die andere
coronavirussen bestuderen al lang dat het spike
-eiwit heeft bijgedragen aan het beschadigen
van vasculaire endotheelcellen, maar dit is de
eerste keer dat het proces is gedocumenteerd.
“In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een 'pseudovirus' dat werd omringd door de
klassieke SARS-CoV-2-kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling
aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een diermodel - wat
aantoont dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters
vertoonden ontsteking in endotheelcellen die de longslagaderwanden bekleden.
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Het team repliceerde dit proces vervolgens in het laboratorium, waarbij gezonde
endotheelcellen (die de slagaders vormen) werden blootgesteld aan het spike-eiwit. Ze toonden
aan dat het spike-eiwit de cellen beschadigde door ACE2 te binden. Deze binding verstoorde de
moleculaire signalering van ACE2 naar mitochondriën (organellen die energie voor cellen
genereren), waardoor de mitochondriën beschadigd raakten en gefragmenteerd raakten.
Eerdere studies hebben een soortgelijk effect aangetoond wanneer cellen werden blootgesteld
aan het SARS-CoV-2-virus, maar dit is de eerste studie die aantoont dat de schade optreedt
wanneer cellen alleen worden blootgesteld aan het spike-eiwit."
“Als je de replicatiemogelijkheden van het virus weghaalt, heeft het nog
steeds een groot schadelijk effect op de vaatcellen, simpelweg vanwege zijn
vermogen om te binden aan deze ACE2-receptor, de S-eiwitreceptor, nu
beroemd dankzij COVID. Verdere studies met gemuteerde spike-eiwitten
zullen ook nieuw inzicht verschaffen in de infectiviteit en ernst van mutante
SARS CoV-2-virussen”, zegt assistent-onderzoeksprofessor Uri Manor,
mede-senior auteur van het onderzoek.
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Mike Adamsvan Natural News zegt dat deze nieuwe gegevens belangrijk zijn omdat:
“Het is van cruciaal belang dat alle vier de Covid-vaccinmerken
die momenteel wijdverbreid worden gebruikt, patiënten
injecteren met het spike-eiwit of, via mRNA-technologie, het
eigen lichaam van de patiënt instrueren om spike-eiwitten te
produceren en deze in hun eigen bloed af te geven. Dit
overspoelt het lichaam van de patiënt met het zeer spike-eiwit
dat het Salk Institute nu heeft geïdentificeerd als de rokende
pistooloorzaak van vasculaire schade en aanverwante
gebeurtenissen (zoals bloedstolsels, waardoor veel mensen
sterven die de vaccins nemen).
Simpel gezegd, het betekent dat de vaccins zijn ontworpen om
precies dat element te bevatten dat mensen doodt.”191
Dr. Jeffrey Sullender, Ph.D., CCN, herhaalde een soortgelijke uitleg in een
radio-interview met 24/7 World Radio. Hij legt uit, verwijzend naar veel
andere professionals in het veld (en nota nemend van een aantal van
dezelfde datum die in eerdere hoofdstukken zijn genoemd), dat het
vaccin, vreest hij, uiteindelijk de gastheer op de lange termijn zal doden.
Onder verwijzing naar bewijs van eerdere proeven met het coronavirusvaccin
vele jaren vóór Covid-19, stierven alle dieren die in de klinische onderzoeken
werden gebruikt uiteindelijk. Hij legde uit dat ze niet stierven aan het vaccin,
maar aan een wilde, natuurlijk voorkomende ziekte/virus waarmee hun
immuunsysteem werd geconfronteerd.
“[De spike-eiwitten] zet je cellen ertoe aan om via hun normale machinerie te
produceren, en vertelt de ribosomen vervolgens om spike-eiwitten te maken.
In feite zouden ze enigszins kunstmatig zijn, omdat dit weer een synthetische
gentherapie is om je cellen spike-eiwitten te laten maken.
Uw cellen (nadat u bent geïnjecteerd), uw cellen in uw lichaam beginnen
spike-eiwitten te produceren in uw weefsels, in uw bloed, lymfestelsel
[systeem]; en spike-eiwitten, die vreemd zijn aan uw lichaam (niet u zijnde en
afkomstig zijn uit het oppervlak van het coronavirus), en zal uw lichaam de
spike-eiwitten zien die uw lichaam aanmaakt en antilichamen maken tegen
de spike-eiwitten.”
De interviewer vroeg of dit in wezen een auto-immuunziekte veroorzaakt (wanneer het lichaam
zichzelf aanvalt). Sullender reageerde met 'precies'.
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Zoals hij uitlegt, zullen de antilichamen
kruisreageren in het lichaam van de gastheer en
de cellen aanvallen die zijn doorspekt met
spike-eiwitten, wat verschillende organen,
weefsels en andere belangrijke lichaamsfuncties
kunnen zijn.

“Als iemand overlijdt, en ze moeten bepalen waarnaan, moeten ze bepalen of het door iets
anders kwam of door de injectie; blijkbaar, en ik ben geen patholoog, maar door naar de
verschillende organen te kijken, kunnen ze zien of het een cytokinestorm is, dat veel van de
integrale organen gewoon vloeibaar worden... van alle ontstekingen, van de cytokinestorm;
dus je zou niet alleen naar de longen kijken, maar ook naar de lever, de nieren, de milt en de
alvleesklier, ze zullen allemaal deze schade ondergaan omdat het een lichaamsbrede
cytokinestorm is.'192
Sullender concludeert bovendien dat Dr. Mike Yeadon, de voormalige Chief Science Officer van
Pfizer die eerder werd geciteerd voor zijn overtuiging dat de testmaatregelen voor Covid
onnauwkeurig zijn, wordt geciteerd als te zeggen dat hij gelooft dat het enige echte voordeel van
deze vaccins ontvolking is.
'Ik geloof dat ze zullen worden gebruikt om je gezondheid te
schaden en je mogelijk te doden. Ernstig. Ik zie geen andere
zinnige interpretatie dan een serieuze poging tot massale
ontvolking. Dit zal de tools bieden om het te doen en plausibele
ontkenning omdat ze een ander verhaal zullen creëren over een
soort van biologische dreiging en je zult in de rij gaan staan en je
aanvullende vaccins krijgen en, binnen een paar maanden, of een
jaar of zo later je zult sterven aan een, je weet wel, een
merkwaardig verklaarbaar syndroom en ze zullen het niet
kunnen associëren met de aanvullende vaccins.”
“Dit systeem wordt ingevoerd met behulp van
leugens, en het is met een bepaald doel
ingevoerd, en ik geloof dat dat doel volledige
totalitaire controle is en ik denk dat het doel
daarvan massale ontvolking zal zijn. Ik kan
geen enkele goedaardige interpretatie
bedenken voor de eenvoudige creatie van deze
aanvullende vaccins, laat staan de leugens die
ze omringen, absoluut doodsbang dat de
combinatie van vaccinpaspoorten en
aanvullende vaccins zal leiden tot massale
ontvolking. Opzettelijke executie van potentieel
miljarden mensen.”193
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Pfizer heeft een officieel document van 137 pagina's uitgebracht met de gegevens van hun drie
onderzoeken naar het vaccin, getiteld "A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability,
Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy
Individuen.”194 Het document legt uit hoe de ontvanger van het vaccin de ingrediënten kan
afgeven aan degenen die niet zijn gevaccineerd.
Op pagina 62, onder Sectie 8.3.5.1
Blootstelling tijdens de zwangerschap (EDP),
staat dit: Een EDP treedt op als:
Een vrouwelijke deelnemer blijkt
zwanger te zijn tijdens of na het
stopzetten van de onderzoeksinterventie.
Een mannelijke deelnemer die een
onderzoeksinterventie krijgt of heeft
stopgezet, stelt een vrouwelijke
partner bloot vóór of rond de conceptie.
Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl ze werd blootgesteld of werd blootgesteld aan
onderzoeksinterventie vanwege blootstelling aan het milieu. Hieronder staan voorbeelden
van milieublootstelling tijdens de zwangerschap:
Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat ze zwanger is na blootstelling aan de
onderzoeksinterventie door inademing of huidcontact.
Een mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de
onderzoeksinterventie is blootgesteld, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner voor of
rond de conceptie bloot.
Paragraaf 8.3.5.2 Blootstelling tijdens borstvoeding op pagina 64 zegt dit: Blootstelling tijdens
borstvoeding treedt op als:
Een vrouwelijke deelnemer blijkt borstvoeding te geven tijdens of na het stopzetten van
de onderzoeksinterventie.
Een vrouw blijkt borstvoeding te geven terwijl ze werd blootgesteld aan of blootgesteld was
aan onderzoeksinterventie (dwz blootstelling aan de omgeving). Een voorbeeld van
omgevingsblootstelling tijdens borstvoeding is een vrouwelijk familielid of zorgverlener die
meldt dat ze borstvoeding geeft na blootstelling aan de onderzoeksinterventie door
inademing of huidcontact.
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Nog steeds op dezelfde pagina legt paragraaf 8.3.5.3 Beroepsmatige blootstelling het volgende uit:

“Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact
krijgt met de onderzoeksinterventie, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE
(Adverse Event). Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden en andere rollen zijn die
betrokken zijn bij de zorg van de proefpersoon.
De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling aan Pfizer Safety melden binnen 24 uur nadat
de onderzoeker hiervan op de hoogte is, ongeacht of er sprake is van een geassocieerde SAE
(Severe Adverse Event). De informatie moet worden gemeld met behulp van het Vaccin SAErapportformulier. Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer die is
ingeschreven voor het onderzoek, wordt de informatie niet vastgelegd op een CRF (Case Report
Form); er wordt echter een kopie van het ingevulde Vaccin SAE-rapportformulier bijgehouden in
het onderzoekslocatiebestand.”
"ALC-3015" zijn nanodeeltjes die zijn ontworpen om het mRNA door het lichaam te helpen
transporteren.195
Kaliumchloride is een stof die wordt gebruikt bij dodelijke injecties. "Intraveneuze injectie met
kaliumchloride wordt gebruikt bij zelfmoordpogingen en dodelijke procedures voor door de
staat gesanctioneerde straffen", zegt de NIH.196
“Polyethyleenglycol (PEG) 2000 dimyristoylglycerol (DMG)” zijn ook nanodeeltjes om het mRNA
door het lichaam te helpen overbrengen.197
“SM-102”, volgens de Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), krijgt de volgende waarschuwingen:
H225Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302Schadelijk bij inslikking.
H310Fataal in contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351Suspected of causing cancer.
H361Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid
of het ongeboren kind te schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan het centraal zenuwstelsel,
de nieren, de lever en de luchtwegen
bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H402Schadelijk voor in het water levende organismen.
H410Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
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OSHA zegt ook,
“Kan bloedarmoede, hoesten, depressie van het centrale zenuwstelsel, slaperigheid, hoofdpijn,
hartbeschadiging, vermoeidheid (zwakte, uitputting), leverbeschadiging, narcose, reproductieve
effecten, teratogene effecten veroorzaken. Geen verdere relevante informatie beschikbaar.”
OSHA bestempelt SM-102 als een klasse 3 watergevaar dat extreem giftig is voor het water,
waterdieren en planten.198

"Tromethamine" heeft een lange lijst van bijwerkingen en mogelijk de dood, volgens
Drugs.com, zoals: vervelling van de huid, moeite met ademhalen, zwelling van delen of het hele
gezicht, beven, verwardheid, koorts, gewichtstoename en weefselbeschadiging.199
"Ethanol", vervat in zowel J&J- als AstraZeneca-vaccins,
is volgens de NIH een ontvlambare vloeistof.
“Ethanol is een primaire alcohol die ethaan is waarin een van de
waterstofatomen is vervangen door een hydroxygroep. Het
heeft een rol als een antiseptisch geneesmiddel, een polair
oplosmiddel, een neurotoxine, een depressivum van het
centrale zenuwstelsel, een teratogeen middel, een NMDAreceptorantagonist, een proteïnekinase C-agonist, een
ontsmettingsmiddel, een menselijke metaboliet, een
Saccharomyces cerevisiae-metaboliet, een Escherichia
coli-metaboliet en een muismetaboliet. Het is een primaire
alcohol, een alkylalcohol, een vluchtige organische verbinding
en een lid van ethanol. Het is een geconjugeerd zuur van een
ethoxide.”200

"Polysorbate 80", ook bekend als "Alkest", "Canarcel" en "Tween", gevonden in de J&J- en
AstraZeneca-vaccins, en ook een veelgebruikt ingrediënt in ijs, tandvlees, cosmetica, zeep
en andere items; in het verleden in verband zijn gebracht met verschillende ziekten en
aandoeningen, zoals: de ziekte van Crohn, bloedstolsels, een hartaanval, anafylactische
shock bij vrouwen, onvruchtbaarheid bij muizen en meer.201
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De NIH zei dit ook over Polysorbate 80:
"Polysorbaat 80 bleek een lage toxiciteit te hebben bij zowel muizen als ratten bij toediening via
ip- en po-routes. Het veroorzaakte een milde tot matige depressie van het centrale zenuwstelsel
met een duidelijke vermindering van de locomotorische activiteit en de rectale temperatuur,
vertoonde ataxie en paralytische activiteit en versterkte de slaaptijd van pentobarbital.”
"De resultaten van de huidige studie geven aan dat polysorbaat 80 niet kan worden gebruikt als
oplosmiddel voor experimenten met geïsoleerde weefsels, noch wanneer overwogen voor
intraveneuze toediening."202
J. Bart Classen,M.D., schreef en voerde een onderzoek
uit dat hem tot de conclusie leidde dat de Covid-vaccins
mogelijk prionziekte zouden kunnen veroorzaken,
wat bevestigt met vergelijkbare bevindingen als die
van het Salk Institute.203
“Prionziekten treden op wanneer normaal prioneiwit,
dat op het oppervlak van veel cellen wordt aangetroffen,
abnormaal wordt en in de hersenen gaat klonteren,
waardoor hersenbeschadiging ontstaat. Deze abnormale ophoping van eiwitten in de hersenen
kan geheugenstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen en bewegingsproblemen
veroorzaken”, aldus Johns Hopkins Medicine.204
Veel mensen op sociale media meldden dat magneten aan de injectieplaats bleven plakken.
Velen op de camera zouden een kleine magneet op of vlakbij het eerste injectiepunt van het
vaccin plaatsen. De magneet zou magnetiseren, maar niet op andere delen van het lichaam.205

83

Natuurlijke geneeswijzen

Natuurlijke geneeswijzen
In dit gedeelte worden enkele manieren besproken om de virale infecties te
bestrijden en manieren om de immuniteit te verhogen.
Voor het eerst gepubliceerd op 13 februari
2020, werd een studie met de titel "Potentiële
interventies voor nieuw coronavirus in China:
een systematische review"206 gedrukt in het
Journal of Medical Virology. Deze studie
beoordeelde enkele mogelijke geneeswijzen
en supplementen uit de natuur om de
overdracht van een coronavirus en/of andere
virale infecties te helpen genezen of voorkomen.
De studie somt enkele vitamines en mineralen
op die effectief zouden zijn tegen een
coronavirus, en ik heb een handvol
verschillende voedingsmiddelen, planten en
kruiden enz. opgemerkt die voldoende
hoeveelheden van de voedingsstof bevatten.
Nogmaals, ik vraag om uw eigen studie
te doen.
VitaminA: (Butternut/Winterpompoen,
Zoete Aardappel, Boerenkool, Spinazie.
Wortel, Runderlever, Gedroogde Abrikozen,
Broccoli, Persimmon Fruit)
VitaminsB2, B3, B6: (Biologische en natuurlijke
yoghurt, spinazie, amandelen, eieren, kip,
tonijn, kalkoen, grasgevoerd rundvlees,
avocado, pinda's, pistachenoten)
VitaminC: (Camu Camu,
Acerola Kersen, Zwarte Bessen,
Rode Paprika's, Kiwi's, Sinaasappels,
Guave, Citroen, Aardbeien)
VitaminD: (Natuurlijk zonlicht, levertraan,
zalm, grasgevoerde boter)
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VitaminE: (Zonnebloempitten,
Tarwekiemolie, Amandelen,
Hazelnoten, Spinazie, Mango,
Avocado)
Omega-3polyunsaturated fatty
acids: (kabeljauw- en zalmolie,
walnoten, chiazaad, haring, lijnzaad)
Selenium:(paranoten, zalm, tonijn,
kwark, kip, eieren, grasgevoerd
rundvlees, niet-versterkte haver)

Zinc: (Pompoenpitten, Lam,
Hennepzaden, Grasgevoerd
Rundvlees, Kikkererwten, Linzen,
Cacaopoeder)
Iron: (Spirulina, runderlever, pure
chocolade, grasgevoerd rundvlees,
linzen, spinazie, zwarte bonen,
rozijnen)

Natuurlijke geneeswijzen
Daarnaast zijn hier een handvol andere geweldige dingen die je kunt eten om je gezondheid te
versterken en immuniteit op te bouwen. De lijst kan extreem groot zijn, maar hier zijn er slechts
een paar - nogmaals, doe je eigen onderzoek naar de voordelen van deze vermelde
voedingsmiddelen, specerijen, kruiden, voedingsstoffen, enz.:
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Appelciderazijn
Ongefilterde rauwe
honing Lokaal in het
gebied
Gember
Kaneel
Kurkuma

Echinacea
Cayenne
Vlier
Bietenwortel
Zuurzak
(Guanabana)
Moederkruid
Bijenpollen
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Chaga Thee
Zwarte peper
Rauwe bosbessen
Aloë Vera
Niet-GMO Appels
Cat's Claw
Pau Pereira
Yerba Mate
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Gerald Celente, oprichter van het Trends Research Institute en maker van het
wekelijkse Trends Journal, heeft vaak een gezegde:
"Als al het andere faalt, nemen ze je mee naar de oorlog."
Midden in de tijd dat Covid-19 tot pandemie werd uitgeroepen, plaatste de
Trends Journal op 24 maart 2020 een artikel met de titel “Coronavirus: Political
Leaders on The Warpath”.207 Hier is het volledige volgende rapport:
Sinds het voor het eerst verscheen afgelopen december, is COVID-19, dat tot nu toe zo'n 17.000
heeft gedood op een wereldbevolking van 7,7 miljard, nu door politieke leiders over de hele
wereld tot 'oorlog' verklaard.
Afgelopen woensdag werd president Trump door een
verslaggever gevraagd of hij het land in de strijd tegen
het virus op ʻoorlogsbasisʼ vond. Trump antwoordde:
“Het is een oorlog. Ik beschouw het als een, in zekere zin,
een president in oorlogstijd.”
“Dit is een oorlog”, zei president Trump zondag,
terwijl hij aankondigde dat hij eenheden van de
Nationale Garde in New York, Californië en de
staat Washington activeerde om te helpen bij
de bestrijding van het coronavirus, dat hij
herhaaldelijk de “onzichtbare vijand”
heeft genoemd.
Afgelopen vrijdag deed president Trump
een beroep op “noodoorlogsmachten” om
de productie van de benodigde medische
benodigdheden te vergroten … waar de
Verenigde Staten niet op voorbereid zijn.
Beginnend met NAFTA en versneld met de
toetreding van China tot de
Wereldhandelsorganisatie in 2001, hebben
bedrijven voorheen 'Made in USA'producten uitbesteed aan goedkope
arbeidsmarkten.
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Op 14 maart antwoordde vice-president Joe Biden, toen hem
tijdens het debat met Bernie Sanders een vraag werd gesteld
over het coronavirus: “Dit is een crisis. We zijn in oorlog met
een virus... In een oorlog doe je wat nodig is om voor je
mensen te zorgen.”

Op 16 maart schreef de burgemeester van New
York, Bill de Blasio, zijn visie op het virusprobleem:
"We moeten dit begrijpen als een pure oorlogsbasis.
" Twee dagen later belde hij generaal Mark Milley,
voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, om militaire
opties te bespreken om het coronavirus aan te
pakken.
“We hadden een gedetailleerd gesprek over de
capaciteit die de strijdkrachten zouden kunnen
leveren om een crisis als het coronavirus aan
te pakken en we hebben de details besproken
in termen van verschillende opties van wat het leger zou kunnen bieden.”
In Frankrijk, afgelopen maandag, sprak de Franse president
Emmanuel Macron zijn natie toe met de woorden: "We zijn in
oorlog ... De vijand is onzichtbaar en het vereist onze algemene
mobilisatie." Hij heeft de burgers bevolen om in "lockdown-modus"
te zijn, ze mogen alleen hun huizen uit om voedsel en medicijnen te
kopen.
In Groot-Brittannië verklaarde premier Boris Johnson afgelopen
dinsdag: "We moeten handelen als elke regering in oorlogstijd en
doen wat nodig is om onze economie te ondersteunen."

In haar mediatoespraak tot de natie afgelopen woensdag
verklaarde de Duitse premier Angela Merkel: "Sinds de
Tweede Wereldoorlog is er geen uitdaging voor onze natie
geweest die zo'n mate van gemeenschappelijke en verenigde
actie heeft geëist."
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Op 3 maart zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in: "Het hele land is in oorlog tegen de
besmettelijke ziekte."
Tien dagen later verklaarde VN-secretaris-generaal António Guterres: “We moeten de oorlog
verklaren aan dit virus.”
Op zondag verklaarde premier Pedro Sánchez van Spanje: "Europa is in oorlog ... we moeten
reageren met onze wapens."
Media verklaart oorlog:
Angst aanwakkeren en meedoen aan de strijdhymne tegen het coronavirus, hier zijn enkele
representatieve voorbeelden van recente krantenkoppen:

“America is at War, and ThereʼsOnly One Enemy” – New YorkTimes (Amerika is in oorlog
en er is maar één vijand”)
“Our Big War” – TimeMagazine - (Onze grote oorlog)
“Rattled World ʻat warʼ with Coronavirusas DeathsSurgein Italy, France” – Reuters
Rammelde wereld 'in oorlog' met coronavirus terwijl het aantal doden stijgt in Italië,
Frankrijk
“Inside Franceʼs Public Health War againstthe Coronavirus” – TheNew Yorker ("In de
Franse volksgezondheidsoorlog tegen het coronavirus" -)
“This is like a War: View from Italyʼs CoronavirusFrontline” – TheGuardian ("Dit is als een
oorlog: uitzicht vanaf de frontlinie van het coronavirus in Italië")
“This... Invisible Sense of Danger:DoingJournalism in the CoronavirusWar” – Vanity Fair
(Dit... Onzichtbaar gevoel van gevaar: journalistiek doen in de Coronavirus-oorlog”)
“War in the Timeof Coronavirus”– TheHill (“Oorlog in tijden van coronavirus” –)
“DemsCallfor War on Coronavirus”– Atlantic Media (“Dems roepen op tot oorlog tegen
coronavirus”)
“Americaʼs CoronavirusWar HasOnly Just Begun” – Bloomberg (“Americaʼs Coronavirus
War Has Only Just Begun” –)
“CoronavirusIs Not an Emergency.Itʼs A War” – Forbes (“Coronavirus is geen noodgeval.
Het is een oorlog” –)
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Vervolgens geven ze hun commentaar:
TRENDPOST:Zoals Gerald Celente al lang heeft opgemerkt: "Als al het andere faalt, nemen ze je
mee naar de oorlog."
Zoals blijkt, is de oorlog opnieuw
verklaard; de oorlogstrommels slaan
en de massa's marcheren in de rij.
Of ze nu liegen in oorlogen zoals Vietnam
en Irak of de langste oorlog in de
Amerikaanse geschiedenis, Afghanistan,
met de oorlog tegen COVID-19, dat zijn
ook de proclamaties van ʻleidersʼ die
gebaseerd zijn op foutieve feiten, waarbij
gemakkelijk beschikbare feiten worden
genegeerd.
Volgens wetenschappelijke gegevens zijn vrijwel alle overledenen aan het virus oudere
volwassenen met chronische gezondheidsproblemen. Voor de rest die besmet zijn met het
virus, hebben de meesten slechts milde symptomen ervaren, zoals koorts en hoesten en bijna
iedereen herstelt.
Toch domineert de massahysterie die wordt gegenereerd door de reguliere media en politici,
en degenen die de machthebbers uitdagen, zijn op de zwarte lijst van de media gezet, net
zoals ze waren toen ze de leugens betwistten dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens
had. Deze feiten zijn lang gedetailleerd beschreven in eerdere nummers van het Trends Journal.
TRENDVOORSPELLING: Van Noord-Amerika
tot Zuid-Amerika, Europa tot Azië, landen
over de hele wereld hebben het leger
ingeschakeld en hebben onder een andere
naam de krijgswet opgelegd in naam van
de strijd tegen de COVID-19War.
Italië en Spanje zijn in totale lockdown. Duitsland heeft meer dan twee mensen verboden om in
het openbaar samen te komen. Frankrijk mobiliseerde 100.000 politieagenten en rijkswachters
om de opsluitingswetten te handhaven, en legde iedereen die het huis verliet zonder een
vrijstellings formulier liep een boete op van maximaal € 135 voor degenen die zich niet aan de
regels houden.
Gisteren kondigde premier Boris Johnson van het VK het opleggen van de meest beperkende
regels sinds de Tweede Wereldoorlog aan, waarbij het land wordt afgesloten en de politie wordt
bevolen om openbare bijeenkomsten te beëindigen en aanzienlijke boetes op te leggen voor
iedereen die de regels overtreedt. "Vanaf vanavond moet ik het Britse volk een heel eenvoudige
instructie geven - je moet thuis blijven ʻzei Johnsonʼ"
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In de Verenigde Staten hebben politici, net
als in andere landen, strikte regels en
voorschriften voor "sociale afstand"
opgesteld, hoeveel mensen kunnen er in
uw huis komen, wie mag naar het werk en
wie niet ... en de mensen gehoorzamen
of zullen onder de gevolgen lijden...
de lijst van landen die vrijheid inperken
gaat maar door.

Wat betreft schendingen van de Grondwet, de Bill of Rights en doctrines van naties die vrijheid
en gerechtigheid aan iedereen verlenen, negeert een medeplichtige mainstream media de
flagrante schendingen van politieke leiders die mensen in hun huizen opsluiten, bedrijven
sluiten, honderden miljoenen van hun werken en openbare bijeenkomsten verbieden.

Er is vrijwel geen verschil van mening. Massale protesten door het volk zijn verboden:
COVID-19= Orwellʼs1984.
Op 24 april 2021 meldde de Trends Journal een artikel in de New York Times met de titel
"natie wordt geconfronteerd met 'hand-to-hand-gevechten' om onwillige Amerikanen te laten
vaccineren." Het rapport vermeldt een soortgelijke mantra die eerder in maart 2020 werd
opgemerkt.208
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Ik hoop dat dit boekje informatief voor u was om u te helpen kritisch na te
denken, te onderscheiden en voor uzelf te beslissen over uw gedachten en
overtuigingen over de kwesties rond Covid-19.

“[31] ThensaidJesus to those Jews which believed on
him,If ye continue in myword, then are ye mydisciples
indeed; [32] Andye shall knowthe truth, andthe truth
shall makeyou free. [33] They answered him,We be
Abraham'sseed, and were never in bondageto any man:
how sayest thou, Yeshall be madefree? [34] Jesus
answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever
committeth sin is the servant of sin. [35] Andthe servant
abideth not in the housefor ever: but the Son abideth
ever. [36] If the Son therefore shallmakeyou free, ye
shall be free indeed.”
(John 8:31-36)

“Buy the truth, andsell it not; also wisdom,and
instruction, and understanding.”
(Proverbs 23:23)
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