Een selectie van de interviews en artikelen die ik afgelopen zes maanden heb
beluisterd respectievelijk gelezen ter onderbouwing van mijn stelling:
“De maatregelen rondom het corona-virus dienen met onmiddellijke ingang te
worden opgeheven”
Met dank aan alle deskundigen welke de moed hebben zich openlijk uit te spreken. Ik
acht hun deskundigheid als wel hun integriteit hoog.
In alfabetische voornaamvolgorde:
•

Arno Wellens, Econoom, publicist, schrijver en financieel onderzoeksjournalist
onder meer bij de journalistieke beweging ‘Follow the money’. Een megagedreven en hoog intelligente jonge man die zich al jaren inzet om inzake de
euro en aangrenzende thema’s de onderste steen boven te krijgen.
Hoe de euro en macht met elkaar samenhangen
https://www.youtube.com/watch?v=InBXMdQy7gc

•

Bodo Schiffmann, KNO-arts en buitengewoon geëngageerd in het ophelderen
van de situaties rondom het corona-virus en de getroffen maatregelen. Hij is
eveneens medeoprichter van de nieuwe Duitse partij: ‘Wiederstand 2020’.
Een van de inputs van een mens en arts die zich inzet voor jou en mijn vrijheid.
https://www.youtube.com/watch?v=K0p7_vIy_hM

•

Beate Bahner Advocate. Is zelfs gevangen genomen omdat zij proclameerde
wat zij te melden heeft.
Zet uiteen hoezo het juridisch volstrekt ondeugdelijk is wat er gebeurd
https://www.youtube.com/watch?v=PHdv4qAEWtY

•

Cameron Kyle Sydell, Arts en whistle blower over het behandelen van het
corona-virus. Beademing op de IC van corona-patiënten werkt juist averechts.
Het wordt nochtans steeds gedaan bij patiënten met dit corona-virus en zware
klachten.
Wat deze arts heeft ervaren in z’n alledaagse praktijk van meet af aan
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o
Of hij kans maakt om als whistleblower gehoor te krijgen
https://www.youtube.com/watch?v=9NP1hdjAQZY

•

Karel van Wolferen, Emeritus hoogleraar ‘Vergelijking van politieke en
economische instituties’ aan de Universiteit van Amsterdam, journalist, Aziëkenner en deskundige over macht, kapitaal en invloed. Karel van Wolferen zet
zich op z’n bijna 80ste full time in met steeds weer actuele feiten, om aan zoveel
mogelijk mensen helder te maken wat er allemaal gaande is.
Slechts twee van de vele interviews die Karel van Wolferen heeft gegeven in de
afgelopen 6 maanden. Je vindt er talloze op you tube
https://www.youtube.com/watch?v=tnbV7IY9uq0

https://www.youtube.com/watch?v=a3TZk_9w7SA
•

Danny Jones, Senior pastor of the Northlake Baptist Church, Gainesville in the
state of Georgia. Een man die zich blijkbaar ook al jaren verdiept in het
machtsspel op deze wereld.
Zijn inzichten hoe het met macht en corona in elkaar zit
https://www.youtube.com/watch?v=u7Fzeo2vuXQ

•

Dick Bijl, Arts, epidemioloog, specialisatie farmaco-epidemiologie en clinical
trials en big pharma watcher. Hij zit ondermeer in de medische adviesraad van
de Patiëntenvereniging Afbouwmedicatie.
https://www.youtube.com/watch?v=D5Wnmhu8_5c

•

Dieter Klinghardt, Integraal arts en psycholoog, oprichter van het Klinghardt
institute in de buurt van Seattle. Hij en het instituut zijn gespecialiseerd in
chronische ziektes. Hij heeft een inmiddels beproefd en werkzaam coronaprotocol samengesteld.
Het corona-virus en een protocol hoe ervan te genezen
https://www.youtube.com/watch?v=47DKjXpzaPs

•

Ernst Jansz, Muzikant Doe-maar
Hij is het er niet mee eens en waarom
https://dse.nl/ernst-jansz-is-het-er-niet-mee-eens/

•

Elke de Klerk, Huisarts in België die zich zorgen maakt.
In gesprek met Sven Hulleman over hoezeer het niet klopt.
https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q

•

Karel Beckman, free-lance journalist gespecialiseerd in energie, politiek
schrijver en hoofdredacteur Gas Transition magazine.
Zijn ontroerende open brief als mens aan de Kamer en het Nederlandse volk
https://www.wyniasweek.nl/stop-de-coronawet-open-brief-van-karel-beckmanaan-alle-kamerleden/

•

Marije Berkelaar, Huisarts zonder medicijnen
Recente update van wat er momenteel speelt
https://www.youtube.com/watch?v=cg59eo9Jeqk

•

Mario Ortiz Martinez, Scheikundige, met als specialisatie biochemie en
moleculaire genetica en danser. Een moedig mens, die zich durft uit te spreken
vanuit zijn discipline tegen de gangbare publicaties in.
De PCR-test is betrouwbaar. Hoezo? Toelichting
https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw

•

Matteo Bassetti, Arts en hoofd besmettelijke besmettingen en ziektes in het San
Martino Ziekenhuis in Genua.
Het corona-virus heeft zich van een wilde tijger ontwikkelt in een wilde kat
https://www.dvhn.nl/extra/Italiaanse-arts-Corona-is-minder-dodelijk-en-hetvirus-sterft-misschien-wel-uit25781936.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

•

Maurice de Hond, Opiniepeiler, statisticus en analyticus. Hij doet zijn naam eer
aan. Zijn hele leven heeft hij zich als een terriër vastgebeten in zaken die hij van
belang achtte, zonder rekening te houden met wat het hem zou kosten als hij
aan het kortste eind trok. Een bewogen en bevlogen mens.
Hoe het zit met de cijfers, de besmettingen en super spreading events
https://www.maurice.nl/covid-19/interesting-sources/
https://www.maurice.nl/2020/06/13/we-staan-op-vrijwel-nul-besmettingen/

•

1700 medici, zorgpersoneel en burgers spreken zich uit
Zij hebben een brandbrief aan het kabinet gezonden
https://www.youtube.com/watch?v=c_tlsJBrIWc

•

Michael Spitzbart, Arts en voormalig chirurg, vandaag de dag preventief en
orthomoleculair arts.
Geeft antwoord op vele vragen die er zijn rondom dit virus
https://www.youtube.com/watch?v=0XjeX6xM8AA

•

Michael Fritsch, Adjunct hoofdcommissaris van de politie in de stad Hannover,
Hier legt hij tijdens een manifestatie in Dortmund uit waarom hij niet zal
handhaven
Wat hij te zeggen heeft waarom hij doet wat hij doet
https://www.youtube.com/watch?v=WDTwvYa6EzI

•

Michaela Schippers, Hoogleraar ‘Behavior and performance management’ aan
de Erasmus Universiteit. Zij was één van de eerste nog in functie zijnde
hoogleraren die de moed hadden zich openlijk uit te spreken over wat zij vinden
van wat er gaande is en hoe het in elkaar zit.
Massahysterie hoe deze fout ging volgens het boekje
https://www.youtube.com/watch?v=e3rCPv-IXHE

•

René ten Bos, Hoogleraar filosofie van de managementwetenshappen aan de
Universiteit van Nijmegen, voorts is hij schrijver en organisatiedeskundige.
Hij schreef een geweldig boek: ‘De Coronastorm’, hoe een virus ons verstand
wegvaagde. Een echte aanrader. Leuk, makkelijk, informatief en intelligent
geschreven.

Interview met René ten Bos over hoe een virus ons verstand wegvaagde.
https://www.youtube.com/watch?v=VDHtdBz3ZY8
•

Renate Tillema-Schoon, Psychiater. Een psychiater, vrouw en heerlijk mens die
niet meer anders kan dan eerlijk te zijn en haar verontwaardiging uit te spreken
over wat er gaande is, gekoppeld aan haar praktijkervaring en vakinhoudelijke
deskundigheid.
Haar eerste openlijke actie: Waarom zij boos is en waartoe ze jou en mij oproept
https://www.youtube.com/watch?v=LvkkHWMK8Qg

•

Pierre Capel, Emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de
Universiteit van Utrecht. Een bevlogen mens en deskundige. Hij weet waar hij
het vakmatig over heeft. Zijn fact finding, logica en nuchterheid zijn voor
iedereen die het wil verstaan helder.
Pierre Capel legt uit hoe het zit met aerosole en PCR testen en nog veel meer
https://www.youtube.com/watch?v=plCeaKuJxq0
https://www.youtube.com/watch?v=lO_fOhNQ_j4
Pierre Capel legt uit hoe onze emoties ons ziek maken tijdens de corona-crisis
https://www.youtube.com/watch?v=cx1MYaupxQk

•

Pieter Lakeman, Natuurkundige, econometrist, financieel onderzoeksjournalist
en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie.
Pieter Lakeman is een begenadigde en erudiete denker en spreker, en nog heel
geestig ook. Een eminence grise die zijn sporen verdient heeft. Van hem valt er
veel te leren.
Wie profiteren van het Corona-virus?
https://www.youtube.com/watch?v=FL5HYqOjvDM
Oorlog tegen het volk, niet tegen corona
https://www.youtube.com/watch?v=xhcvqoV0y3Y

•

Shoshhana Zuboff, Auteur en emeritus hoogleraar sociale psychologie aan de
Harvard Universiteit. Haar boek “The Age of surveillance capitalisme’, the fight
for a human future at the new frontier of power, is een aanrader om te
begrijpen hoe macht en kapitalisme het leven van alle dag van een ieder van
ons ten diepste beïnvloedt en haar greep nog verder tracht te versterken.
VPRO interview met Soshana Zuboff over “surveillance capitalism”
Het hangt er allemaal mee samen
https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw&t=2042s

Over de machtssituatie en de maatregelen rondom het corona-virus.
Soshana Zuboff in gesprek met de Guatemalese advocate Renata Avila.
https://www.youtube.com/watch?v=OoJ-yqO9A9Y
•

Sucharit Bhakdi, Emeritus hoogleraar en nog steeds gastdocent aan de
universiteit van Kiel. Sucharit Bhakdi is microbioloog en infectie-epidemioloog.

Hij schreef samen met zijn vrouw Karina Reiss, biologe en biochemica aan het
Quincke-Forschungszentrum in Kiel, het boekje “Corona, Fehlarm‘’, Ook dit is
een aanrader. Meer dan 200 wetenschappelijke documenten onderbouwen hun
mening over non-feiten inzake dit corona-virus gekoppeld aan het nut en onnut
van de maatregelen.
Een interview met Sucharit Bhakdi met Christian Drosten, viroloog
https://www.youtube.com/watch?v=u0cIaQwAw2A
•

Sven Hulleman, Jurist en activist. Joop van BNN/Vara schreef ooit over hem.
Sven Hulleman is een soort David die het opneemt tegen de Goliaths van de
financiële wereld: de Banken. Dat doet hij nu weer, maar nu tegen de regering
en andere machthebbers die de rechten van de mens schade berokkenen. Dat
doet hij onder meer via zijn you tube kanaal: “een oorlog reeds verloren”. Van
beroep is hij jurist, maar hij heeft ook Latijn en Grieks gestudeerd. Hij is reeds
op jonge leeftijd een erudiete man met een missie.
Voorgelezen brief aan de handhavers van de wet
https://www.youtube.com/watch?v=sZHkXBxcFNI&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&fe
ature=push-sd&attr_tag=bA0N8cYyuQcf36un%3A6
Geschreven PDF-versie
https://drive.google.com/file/d/170PtJeUiWYljFZ638bZ-cqVnk0EOXMTV/view
Leer Sven Hulleman kennen hier in gesprek met Arno Wellens. Laten we blij zijn
dat er dit soort mensen zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=eysGr91aobs

•

Willem Engel, Biofarmaceutisch wetenschapper, dansleraar en medeinitiatiefnemer van de Stichting Viruswaarheid. Door z’n betrokkenheid met wat
er gaande is in onze samenleving heeft hij de draad naar z’n oude vak weer
opgepakt en analyseert hij data en ontwikkelingen in wetenschap en
maatschappij, en brengt deze naar buiten. Een heel bevlogen en moedig mens.
Het eerste interview met Willem Engel eind maart waarin hij uitlegt hoe hij door
de bril van zijn oude vak biofarmaceutisch onderzoeker, ontdekte dat de
medische onderbouwingen voor de lock down niet klopten.
https://www.youtube.com/watch?v=H-2in_Z66F8

•

Wolfgang Wodarg, Arts en epidemioloog. Deze man was een van eerste
wetenschappers die zich gefundeerd uitspraak over wat nou eigenlijk het
corona-virus is en hoe het te begrijpen is. Hij maakt zich nog steeds hard voor
de voorlichting over wetenschappelijke bewijslast inzake het virus, het testen,
de besmettelijkheid en het verloop van de besmettingen en hun effecten.
De eerste kennisgeving en toelichting van Wolfgang Wodarg, maart 2020
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
Zijn website
https://www.wodarg.com/

•

Zach Bush Internist en endocrinoloog. Deze man informeert al jaren wat
gezondheid is, hoe gezond te blijven, wat ons ziek maakt en dat we uit virussen
en bacteriën zijn ontstaan; hoe ze werken, wat ze activeert en wat zij doen. Een
hoogbegaafde deskundige.
Aerosol verspreiding, de werking van virussen en bacteriën en nog veel meer
https://www.youtube.com/watch?v=pK952uLIt48&feature=emb_logo
Een verkorte tekst van het interview in het Nederlands
https://www.dlmplus.nl/2020/06/17/luister-naar-medicus-zach-bush-en-besefhoeveel-covid-19-leugens-er-zijn/

Hieronder artikelen die je kunt lezen en via Youtube te beluisteren zaken
•

Ärzte für Aufklärung, Duitse groep van 700 artsen en 2000 ondersteuners die
zich onderbouwt en wel uitspreken en actie voeren tegen alle maatregelen.
Hun site
https://www.xn--rzte-fr-aufklrung-pqbn68b.de/

•

Medisch onderzoek HDC en zink werkt.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.20080036v1
https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
https://zelfzorgcovid19.nl/duitse-onderzoekers-brengen-studie-uit-naar-de-covid19-behandelresultaten-van-dr-zelenko-uit-new-york/

•

Harvey A, Rish, hoogleraar epidemiologie Yale University
Er is al lang een betrouwbaar middel om van het corona-virus te genezen
https://www.newsweek.com/key-defeating-covid-19-already-exists-we-needstart-using-it-opinion-1519535

•

Tabel luchtsamenstelling die we inademen
http://users.skynet.be/sky68333/Theorie/Fysica/Fysica2.pdf

•

Verenging Bulgaarse Patholoog Anatomen
PCR-tests voor Covid 19 zijn wetenschappelijk zinloos
https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

•

Recente Statistieken over het verloop van besmetting’s en ziekteverloop
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXVDZkDgVZBbbtfDxBjzmbT
MP?projector=1

•

Invloed van ionen in de lucht op de gezondheid
https://sites.google.com/site/kruidwis/ionen-negatieve-en-gezondheid

•

Veel fact-finding over en rondom Covid-19
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19-wat-is-er-aan-de-hand/

•

Het corona-virus houdt van koud en vochtig niet van droog en warm
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-5-c-15-ctemperature-preferee-coronavirus-2614/

•

Luchtfilter informatie producent
https://www.itecluchtreiniger.nl/luchtkwaliteit_en_gezondheid

•

Zinnig artikel Leeuwarder Courant over wie ziek wordt van Corona sterft etc.
https://www.lc.nl/extra/Waarom-de-ene-pati%C3%ABnt-sterft-aan-corona-en-deandere-niet25807391.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

•

Bijwerkingen Mexicaanse griep achtergehouden
https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griepvaccin-achtergehouden.html

•

75% vertonen geen symptomen
https://theconversation.com/coronavirus-bmj-study-suggests-78-dont-showsymptoms-heres-what-that-could-mean-135732

•

Ook in de operatiekamer is het discutabel of een mondkapje effectief is
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/

•

Minister Tamara van Arkel mondkapjes als gedragsbeinvloeder
https://www.youtube.com/watch?v=vDn4Dp25Q98

•

Artikel toelichting waarom covid 19 niet thuishoort in rijtje enge ziektes
https://viruswaarheid.nl/medisch/waarom-covid-19-niet-thuis-hoort-in-deeredivisie-van-enge-ziektes/

•

Artsen die zich internationaal uitspreken tegen de maatregelen met hun
waarom
https://www.bitchute.com/embed/CV9UmTb6ucQ9/

•

Artikel over onderzoek door aerosol specialisten en anderen of hoe het virus
zich verspreid
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1

•

Cijfers RIVM over sterfte
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfersnederland#:~:text=Er%20stierven%20ruim%2065.000%20mensen,de%204%20ee
rdere%20influenza%20seizoenen.

•

Sterftecijfers en ziektes over de afgelopen 21 jaar door CBS
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82899NED/table?fromstatweb

•

Wat zijn mensenrechten? Brochure
http://nl.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights.html

•

3,4% overlijden aan corona 2020 en 1% aan andere influenza

https://www.scientias.nl/coronavirus-lijkt-minder-besmettelijk-dan-griep-maaris-wel-veel-dodelijker/
•

Tandbederf door het dragen van het masker
https://nypost.com/2020/08/05/mask-mouth-is-a-seriously-stinky-side-effect-ofwearing-masks/
https://www.ninefornews.nl/tandartsen-trekken-aan-de-bel-aantal-patientenexplodeert-door-mondkapjes/

•

Maskers dragen heeft geen effect op het verspreiden van welk virus dan ook
https://theglobalherald.com/news/why-face-masks-dont-work-according-toscience/

•

Is het dragen van mondkapjes schadelijk?
https://www.dlmplus.nl/2020/05/29/de-gevaren-van-het-dragen-van-eenmondkapje/

•

Duitse politieambtenaren lichten toe dat de maatregelen tegen hun code
ingaat.
https://www.youtube.com/watch?v=Fqs5xtCn-p8

Slotwoord
Wat vind je ervan dat duizenden zinnige mensen, wetenschappers en anderszins
betrokkenen zoals ik, onderzocht hebben wat de mensenrechtelijke, medische, sociale,
juridische en economische grondvesten en gevolgen zijn van de maatregelen en dat zij
geen enkele, maar dan ook geen enkele wetenschappelijke onderbouwing konden
vinden voor welke maatregel dan ook. Hebben zij het allemaal bij het verkeerde eind?
Hebben de WHO, de RIVM’s van deze wereld, de politici en publieke media die aan hen
gehoor geven, het bij het rechte eind? Vergeef me, maar het lijkt mij meer dan evident
dat waar we in belandt zijn fundamenteel grondrechtelijk, medisch, sociaal, juridisch
en economisch fout is. Met desastreuse gevolgen.
Ik zou zeggen, doe wat je kunt om je te verzetten tegen wat er gaande is. Zeg neen.
Steun hen die de moed hebben openlijk actie te voeren. Vind degene die jou
aanspreekt. Onderzoek zelf met de links hierboven. Bij heel veel Youtube uitzendingen
staan verwijzingen naar de onderbouwingen van wat er gezegd wordt.
Laat je niet misleiden.
Warme groet,

Arjen Luijendijk
Burn-out specialist
www.arjenluijendijk.nl
mail@arjenluijendijk.nl
030 7555377

