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Volgens deze medici is de corona uitbraak een door de massa media opgeblazen fake
crisis. Wereldwijd spreken artsen zich uit tegen de door massa media opgeroepen massa
hysterie rond covid-19.

Deze reporter van het Duitse GloriaTV gaat op onderzoek uit in Duitse ziekenhuizen op
zoek naar corona patiënten, omdat kritische artsen hem verteld hebben dat het hier niet
gaat om een medische, maar een politieke crisis. Daarnaast zien we tal van interviews
met Duitse en Oostenrijkse medici die hun afschuw uitspreken over de huidige ‘corona
crisis’ en hoe daarmee wordt omgegaan.

Relativeren
Professor Matteo Bassetti, 26/2/2020 Genua
“Mensen sterven niet aan corona, maar aan een griep.”

Dr Wolfgang Wodarg, 3 maart 2020, longarts
“Check het aantal mensen dat sterft. Er sterven minder mensen dan in de afgelopen
jaren. In de winter is een kleinere toename geweest. Kijk op euromemo.eu/number.html.
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Elk jaar is er een nieuw corona virus. Als niemand getest zou worden op corona, dan zou
het niemand opvallen. Ziekenhuizen hebben een probleem door de paniek van de
mensen.”
Hij merkt ook op dat in de definitie van een pandemie een wereld schuil gaat. “Als je
spreekt over een virus verspreiding over de wereld, dan heb je een permanente
pandemie.” (eentje die nooit meer stopt, Red.)

Dr. Claus Köhnlein, 20-3-2020, internist
“Zonder test zouden we niets merken. Dan zou het leven zijn zoals normaal. Er is niets
aan de hand. Wettelijk gesproken ben je als arts veilig als je alles doet en gebruikt wat je
aan middelen ter beschikking hebt. Als je niets gedaan hebt en de patiënt gaat dood, dan
heb je een probleem.” Politici hebben hetzelfde probleem.”
Hij sluit af met deze ontnuchterende uitspraak:”Het is niet goed om een virus infectie te
behandelen.”

Ernst van het virus
Professor Karin Mölling, 17-3-2020, virologe
“De virusinfectie is niet ernstig. Het niveau van endemie infectie is hoog. (Red. dat wil
zeggen, het aantal besmettingen is relatief constant) Het moet duidelijk gemaakt worden
dat er geen hoge sterftegraad is. Dan neemt de angst af. Er sterven ieder jaar 650.000
mensen aan griep (Duitsland) en daarover worden we evenmin geïnformeerd.”

Dr Marc Fiddike, 13-3-2020, algemene geneeskunde
“Een positieve test betekent niet dat een gezond persoon ziek zal worden. Je kunt wel
een griep omtoveren tot corona.”

Sterven mensen aan corona of iets anders
Dr Jaroslav Belsky, 24-3-2020, tandarts (9 jaar geneeskunde en 2 jaar moleculaire
biologie)
“Er is 5 maanden corona en 9.500 mensen zijn overleden, die positief getest waren. In
dezelfde periode stierven 300.000 mensen wereldwijd aan de griep. Het is echter de
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vraag of deze 9.500 mensen aan corona zijn overleden. Uit Italië blijkt dat 99% van de
overleden mensen nog een andere ziekte hadden en meer dan 50% had zelfs een derde
of een vierde aandoening. De werkelijke doodsoorzaak is niet onder zocht.

Testen laten namelijk zien dat iemand met griep ook nog allerlei andere virussen en
bacteriën heeft. Er wordt veel met getallen en emoties gespeeld.

Kort voor de Spaanse griepuitbraak werd aan beide zijden van het front (WOI) massaal
gevaccineerd tegen griep (soms kregen ze 36 vaccinaties). Medische historici geven aan
dat Spaanse griep geen virus was, maar een vaccinatieramp.”

Belsky ziet de corona crisis als pure hysterie met op de achtergrond grote economische
belangen. Ook dat iedereen heeft leningen nodig en verwacht dat de winsten voor
banken en de geneesmiddelenindustrie zijn.

Hij sluit af met:”Als je tijd gekomen is, houdt het op. Dit staat haaks op het anti-
verouderingsconcept van de moderne geneeskunde. Sinds 2008 worden we minder
oud.”

“Wat ons doodt is onze angst.”

Bekijk de reportage op GloriaTV.

Meer kritische medici, lees deel 2 van deze serie hier

Rob Vellekoop, 31 maart 2020
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