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Deze brief is een aanklacht tegen onze huidige Nederlandse regering. Ze maakt zich schuldig aan 
wanbeleid en opereert niet in het belang van de bevolking. Hierin worden enkele problemen toegelicht.
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Mondkapjes werken niet
Mondkapjes werken niet, er moeten tenminste 200.000 mensen, een week een mondkapje dragen om 
misschien een leven te kunnen redden. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat het dragen van 
mondkapjes de angst van mensen vergroot. Hierdoor heeft het dragen van mondkapjes een vele malen  
negatievere impact op het behoud van leven en kwaliteit van leven.

Het OMT adviseert geen mondkapjes omdat er geen bewijs voor is. https://youtu.be/JHqPRBr-bME 
Er moeten tenminste 200.000 mensen... https://youtu.be/TlYl6Hqhk8Q 

Manipulatie van de bevolking
Er word ronduit toegegeven dat mondkapjes niet werken ten aanzien van de bescherming tegen 
virussen, maar dat ze wel een groot effect hebben op het gedrag van mensen. Er word zelfs gesproken 
van experimenteren met gedragsbeïnvloeding.

Dat het dragen van mondkapjes in dat opzicht wel werkt is heel duidelijk. Het dragen van mondkapjes 
is een voortdurende herinnering aan een voorgehouden dreiging. Dit veroorzaakt onrust en angst in het 
leven van mensen met zeer grote negatieve gevolgen. 

Gedragsbeïnvloeding door mondkapjes https://youtu.be/TlYl6Hqhk8Q 

Invloed op de gezondheid
Het veelvuldig dragen van mondkapjes door jezelf en door anderen heeft een ingrijpende 
psychologische impact. Het dragen van een masker, samen met de opgelegde fysieke afstand heeft een 
effect van vervreemding en geeft een desolaat gevoel. De meeste mensen hebben een diep gewortelde 
behoefte aan menselijk contact. Het is veelzeggend dat eenzame opsluiting een van de ernstigste 
vormen van marteling is. Aangezien in de hogere bestuurlijke posities, sociopatische persoonlijkheden 
vaker voorkomen is het wellicht nodig toe te voegen dat dit voor hen een lastig te kwantificeren, maar 
daarom zeker niet onbelangrijke invloed is.

Chronische stress die hieruit voortkomt heeft ook een significant negatieve invloed op het menselijk 
afweersysteem zodat deze maatregel zonder twijfel averechts uitpakt. Het beschermt je niet tegen het 
virus, maar het breekt wel je weerstand af.

Verder zorgt een mondkapje voor weerstand bij het ademen en veroorzaakt het een significant hoger 
koolmonoxide gehalte. Bij sporten is het zelfs gevaarlijk om een mondkapje te dragen. Nu komt het 
dragen van een mondkapje wel vaker voor, bij artsen bijvoorbeeld, en ook zelf heb ik ermee gewerkt 
bij het afwegen van chemische stoffen. Maar in die context hoort het bij je werk en heeft het een 
duidelijk doel. Je werkt er mee, een kwartier of wat langer indien nodig en dan doe je het zo snel 
mogelijk af. Iedereen die ermee moet werken heeft er een afkeer van maar doet het omdat het nodig is. 
Bij deze corona maatregelen is dat duidelijk niet het geval. Daar gaat het om volksmanipulatie.

Mondkapjes en intensieve sport https://www.iflscience.com/health-and-medicine/is-it-safe-to-wear-a-face-
mask-during-intense-exercise/ 
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Veroorzaken van angst in de bevolking
De Nederlandse regering vind het belangrijk om grip te krijgen op het gedrag van de Nederlandse 
bevolking en lijkt het geen probleem te vinden dat dit gebeurd door gedragsbeïnvloeding (= 
manipulatie) en dat het grote angsten teweeg brengt. Niet iedereen is even stabiel en kan deze zaken 
relativeren. Bij gewone geestelijk gezonde mensen brengt deze alomtegenwoordige media vloedgolf al 
veel onrust teweeg. Er is nogal wat voor nodig om jezelf hier tegen te kunnen beschermen. Vrij grote 
aantallen mensen die minder weerbaar zijn worden hierdoor ernstig uit evenwicht gebracht. 
Angstpsychosen, zelfmoord  en ander destructief gedrag zoals geweld en misbruik in het gezin nemen 
toe, en de Nederlandse regering is daarvoor verantwoordelijk. Daarbij weigert ze om op welke manier 
dan ook verantwoording af te leggen over haar beslissingen. Dit is ronduit weerzinwekkend.

Brandbrief GGZ https://brandbriefggz.nl/ 

Omkoping
Onlangs is duidelijk gebleken dat de Nederlandse overheid grote sommen geld besteedt aan 
beïnvloeding van de media en aan omkoping van zogenaamde influencers. Dit onrechtmatig 
aanwenden van publieke middelen tegen de bevolking gebeurd zonder de bevolking hiervan in kennis 
te stellen en is wat mij betreft een strafbaar feit.

Pseudowetenschap
De huidige regering richt zich liever op zakenlui zoals Bill Gates en door bedrijven gemanipuleerde 
organisaties zoals de WHO. Het advies van artsen en andere in het veld werkende medici word 
categorisch in de wind geslagen. Het laat zich onder druk zetten door gecorrumpeerde Amerikaanse 
instanties zoals o.a. het CDC, die zich vrijwel uitsluitend bezig houden met de belangen van grote 
farmaceutische bedrijven.

Brandbrief GGZ https://brandbriefggz.nl/ 
Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals https://docs4opendebate.be/open-brief/ 
American Doctors Address COVID 19 Misinformation with 
Capitol Hill Press Conference

https://www.bitchute.com/video/eEbeGwRFKvod/ 

Corona maatregelen onverantwoord en brengen de democratie 
in gevaar.

https://youtu.be/MzjLWYjUITQ 

Medici en juristen geallieerd in verzet tegen wereldwijd 
wanbeleid

https://youtu.be/swKKi0XBeXs 

Zijn farmaceutische bedrijven te vertrouwen? https://stichtingvaccinvrij.nl/zijn-farmaceutische-bedrijven-te-vertrouwen/ 

Verantwoordelijkheid
Wie is hier verantwoordelijk voor dit mismanagement? Ik zou zo niet een persoon aan kunnen wijzen, 
maar aangezien haast niemand in de gevestigde politieke partijen haar verantwoordelijkheid neemt, is 
de enig mogelijke conclusie dat iedereen daar schuldig aan is en volgens echte wetgeving ook strafbaar 
is.

Niemand draagt nog verantwoordelijkheid https://waarheidondervuur.nl/Subj/Verantwoordelijkheid/dlink.html 
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Verbieden van medische oplossingen
Om met de woorden van een Amerikaanse arts te spreken: “De grootste bedreiging voor de menselijke 
samenleving is de ontkenning van HCQ”.

De Nederlandse politici hebben zich voor het karretje van de farmaceutische industrie laten spannen 
door een financieel weinig aantrekkelijk geneesmiddel, HCQ te (laten) verbieden.  Dit is een grote en 
misdadige ingreep in de arts - patiënt relatie die vele mensenlevens heeft gekost. Het is inmiddels 
duidelijk dat HCQ in een vroeg stadium toegepast, een groot percentage (meer dan 60%) van de 
mensen kan genezen. In een verder gevorderd stadium, als mensen al in het ziekenhuis liggen blijkt dit 
ongeveer op 30% te liggen. Het verbieden van een dergelijk medicijn is een misdaad tegen de 
mensheid. Het feit dat men dit in andere landen ook doet is geen excuus. Mensen in de regering worden
duur betaald en dienen ook hun verantwoordelijkheid zelf te dragen!

Kim-Caroline Grashoff https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2020/09/PDF2-De-Grootste-
Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-
HCQ.pdf 

America's Frontline Doctors press conference day 2 https://d.tube/v/drdrums65/
QmXwnNPF3Cwex3mBVqgb9deVUjVRnGGPFXoAoyhkZgdzZG 

HCQ, How does it work and is it safe https://d.tube/v/beththeqwarrior369/
QmUmQLh2imnz4x8E2CXmCKvDWmCuE33jhZvXV5aUoPSeap 

Poster zelfzorg Covid19 https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2020/10/Huisarts-in-de-
hoofdrol-finale-versie.png 

Manipulatie van statistische gegevens
Men maakt zich binnen de Nederlandse regering schuldig aan manipulatie van statistische gegevens om
zo de “Pandemie” levend te houden. Hiervoor gebruik men de veelbesproken PCR test.

• Door zeer grote hoeveelheden mensen te testen verkrijgt men grote aantallen positieve testen.

• Beperkingen van de test t.a.v. toepasbaarheid en foutmarges worden doelbewust genegeerd.

• Deze positieve testen worden vervolgens betiteld als patiënten

• Verder vermijdt men angstvallig om percentages bekend te maken (aantal tests/Aantal positief)

• Verder werkt men met onnozele totaal getallen vanaf het begin van de uitbraak, zelfs nu we al in
een nieuw seizoen zitten.

Al deze dingen doet men bewust om de angst erin te houden. Dit is leugenachtig en destructief. Het 
gaat er hierbij niet om te beweren dat er niets aan de hand is, de gegevens zijn gewoon niet oprecht. Ze 
zijn doelbewust misleidend en dat is waar ik bezwaar tegen maak.

De Casedemic https://youtu.be/xx45uMU6iuQ 
Dr Mike Yeadon: 'Government are using a Covid-19 test with 
undeclared false positive rates.'

https://youtu.be/Ch7wze46md0 

Openbare geweldpleging
De Nederlandse overheid maakt zich strafbaar aan openbare geweldpleging. Speciale eenheden van de 
politie gaan verkleed als hooligans, met monddoeken, petten en knuppels, niets vermoedende mensen 
te lijf om ordelijk verlopende demonstraties in diskrediet te brengen.

Vraagt men zich bij die eenheden wel eens af wat er gebeurd als je elke vorm van officiële 
rechtshandhaving achterwege laat. Je draagt geen uniform maar kleed je als een hooligan. Je sommeert 
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of waarschuwt niemand, maar begint gewoon mensen weg te slepen of op hen in te slaan. Hoe 
verwacht je dat een normale nietsvermoedende burger reageert op zoiets. Zelfs als je een geldige reden 
hebt om een aanhouding te verrichten is deze werkwijze zeer riskant omdat je het risico loopt dat niets 
vermoedende burgers het slachtoffer van deze geweldpleging te hulp schieten. Het is toch niet voor 
niets dat de politie tot voor kort zich moest houden aan zeer strikte richtlijnen bij een arrestatie. Zie 
voor een illustratie de eerste video hieronder.

Verwarring en desoriëntatie bij gewelddadige “aanhouding” https://youtu.be/jivz7_SrWpg 
Politiestaat? https://waarheidondervuur.nl/Subj/Politiestaat/dlink.html 

Afpersing
Gewone burgers worden nu geconfronteerd met afpersingspraktijken van de overheid. Bedrijven en 
verenigingen worden bedreigd met boetes of met sluiting als men deze ineffectieve, schadelijke en 
onrechtmatige regels niet opvolgt. Men word afgeperst om bezoekers te dwingen idiote en 
vrijheidsbeperkende maatregelen op te volgen. Ik heb dit aan den lijve ondervonden. Dit is een 
afschuwelijke ervaring.

Rechteloosheid
Hiervoor is al gebleken door hun handelswijzen dat de Politie zichzelf boven te wet plaatst. Dat 
bevestigen ze door aangiften tegen onrechtmatig politie optreden te weigeren. Ook de rechtspraak lijkt 
zich niet langer aan de wet gehouden te zijn als het gaat over politieke belangen. Op deze manier is een
gewone burger geheel rechteloos geworden als ze in conflict komt met de overheid. De overheid gaat 
zich steeds meer gedragen als een hard gewetenloos orgaan waarin niemand meer verantwoordelijkheid
durft te nemen. Men is bang, maar bang van wie? Bang van elkaar en verstrikt geraakt in een web van 
manipulatie en bedrog.

Koud van hart
Mensen als Hugo de Jonge gedragen zich alsof hun hart koud is en op sterven na dood. Ze zijn in 
geestelijk opzicht niet meer dan een walmende vlaspit. Ze reageren nergens meer op, geen enkele 
noodroep van mensen, ouderen, boer of ondernemer, krijgt nog een zinnige response. Hun gevoel is 
afgestompt, ze worden alleen enthousiast door een belofte van macht en geld. Dat is ook waarom ze zo 
doods en gevoelloos onze maatschappij onderwerpen aan krankzinnige beperkende maatregelen.

Ze hebben een geestelijk hart wat alleen nog door een AED op gang gebracht, een grote persoonlijke 
schok waardoor hun menselijke bouwsel van geld, trots en ego instort.

Ik bid voor deze mensen dat God hun geestelijk hart reanimeert, en doet wat nodig is om het opnieuw 
tot leven te brengen leven zodat zij en de mensen om hen heen gered worden van de zelf gecreëerde 
koude onleefbare wereld waaraan ze zich krampachtig en ten koste van alles vastklampen.
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