
MINDER ZORGEN EN ANGST

MEER ANTWOORDEN EN PERSPECTIEF

Waarom (extra) maatregelen als er bijna geen ziekenhuisopnames en IC-
patiënten zijn?
Waarom een mondkapje dragen als dit niet beschermt?
Waarom een verplicht vaccin als je gezond bent en geen risico loopt?
Wat zijn de belangen van o.a. de farmaceutische industrie?
Waarom is de berichtgeving in de media zo eenzijdig?
Waarom is er censuur van artsen, professoren en opinieleiders die kritisch zijn op
het beleid?

Uit angst voor het virus, naastenliefde, plichtsbesef en om boetes te ontlopen
houden veel mensen zich zoveel mogelijk aan de maatregelen. Toch zijn er steeds
meer vragen; Is het allemaal wel echt nodig? Is het middel niet erger dan de kwaal?

Steeds meer vragen
Instinctief voelen velen aan dat 1,5 meter afstand houden, verplichte quarantaine en
een mondkapje dragen, indruisen tegen de menselijke aard. Veel mensen stellen
daarom vragen zoals: 

Al maanden is er geen sprake meer van een noodsituatie, er is geen bewijs dat de
maatregelen effect hebben en is er geen reële dreiging van een 2e golf. Toch worden
grondrechten en zwaarbevochten vrijheden nog steeds ingeperkt. Waarom is er een
wet nodig om 1,5m afstand, lockdowns, mondkapjes, quarantaine en vaccinatie op
straffe van hoge boetes en gevangenisstraffen te verplichten? En waarmee de
Minister zonder instemming van het parlement nieuwe maatregelen kan opleggen?

Geen antwoorden, eenzijdige media en zelfs censuur
Antwoorden op deze en andere logische vragen blijven helaas uit. Op tv en in de
krant hameren steeds dezelfde personen op het gevaar en de noodzaak van (extra)
maatregelen. Dit is vreemd, want er zijn talloze artsen en professoren op het gebied
van o.a. immunologie, virologie, geestelijke gezondheid, cardiologie, economie en
recht die belangrijke informatie hebben om uit de crisis te komen! Ook wijzen zij op
de schadelijke effecten van de maatregelen op de gezondheid, de economie en onze
democratie. Zij krijgen echter geen stem op tv en in de krant. Op internet worden ze
zelfs gecensureerd!

Belangrijke inzichten om uit de crisis te komen
In deze brochure delen we 10 essentiële feiten en inzichten van deze experts en de
bronnen voor de wetenschappelijke onderbouwing. We zijn ervan overtuigd dat u
deze informatie op waarde schat en u hierdoor een beter beeld krijgt over hoe we
samen uit deze crisis komen.


