Transcriptie:

Dr Heiko Schöning
[Engels] Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe bijeenkomst
van de internationale buitenparlementaire Covid19 onderzoekscommissie.
Mijn naam is Heiko Schöning, ik ben een arts uit Duitsland, en ik heb hier bij
mij een paar internationale collega’s, allen arts.
[Duits] Mijn naam is Heiko Schöning en ik ben de stichter van de
buitenparlementaire Corona onderzoekscommissie, “ACU2020.org”.

Ook ben ik stichter, medestichter van “Artsen voor Opheldering” (Aerzte-fuerAufklaerung.de).

Wij hebben hier een internationale groep van artsen samengebracht, wij
hebben samen een gemeeschappelijke bezorgdheid, wij beoordelen de
maatregelen die getroffen zijn als gevolg van Covid19 als overdreven.

Deze repressieve, door de staat opgelegde maatregelen zijn over de hele
wereld verbreid. Wij zien echter geen enkel wetenschappelijke bewijs, geen
enkele geneeskundige motivering waaruit blijkt dat deze buitensporige en
onevenredige maatregelen zin hebben, terwijl ze de mensen op de hele wereld
hebben geschaad.

Deze situatie zullen wij hier aan een onderzoek onderwerpen.

En wij bedanken u ook voor de steun die we totnogtoe mochten ontvangen, en
kijken ernaar uit dit ook te kunnen blijven doen.

Mensen over de hele wereld lijden nu. En de vraag is, wie profiteert hier
eigenlijk van?

Daarom zullen we hier ook een uitvoerige internationale conferentie
organiseren en ook andere perspectieven uit de andere landen horen, want
heel vaak komt men met een bewering die enkel het eigenbelang dient: “Ja in
Duitsland of in Oostenrijk is de situatie nu nog goed, maar in andere landen
zoals bijvoorbeeld de VS...”, maar dat is helemaal niet zo.
Daarom verheug ik me ook op de andere verklaringen van mijn collega’s zoals
bijvoorbeeld Dr Natalia Prego uit Spanje.

Dr Natalia Prego Cancelo
[Engels]Ik ben dokter Natalia Prego Cancelo, medicus uit Spanje, en “arts voor
de waarheid”
[Spaans] Ik ben Dr. Natalia Prego Cancelo uit Spanje, en wij hebben “artsen
voor waarheid” (Médicos por la Verdad) gesticht, een beweging die de
waarheid in de geneeskunde wil bevorderen.
Er bestaan afdelingen van “artsen voor waarheid” in Argentinië, Mexico,
Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay en Uruguay.
Wij willen samen vechten voor de waarheid. Wij willen allen vechten voor de
moed, en alle onze collega-artsen willen verslag doen van deze situatie en
helpen, wat wij altijd willen doen. Ik wou altijd al arts worden, om te helpen, ik
wou altijd de hand reiken en op dit ogenblik reiken wij de hand uit naar de hele
mensheid. Van hieruit vragen wij aan allen om elkaar daadwerkelijk de hand te
reiken om samen deze stap te zetten met “Artsen voor Waarheid”. De hele
wereld voor de waarheid.
Dank u.

Dr Heiko Schöning
[Engels] Hartelijk dank, Dr Natalia Prego uit Spanje.

En nu heb ik de eer om u voor te stellen aan een collega uit de Verenigde
Staten, een collega met Argentijnse wortels: Dr Gastón Cornu Labat.

Dr Gastón Cornu Labat:

Dank u. Mijn naam is Gastón Cornu Labat. Ik ben een Argentijnse arts en
praktiseer in de Verenigde Staten. Ik ben algemeen chirurg en gespecialiseerd
in hepato-pancreato-biliaire heelkunde (lever, alvleesklier, galblaas en
galwegen).
In de laatste jaren heb ik mij toegelegd op de Integratieve Geneeskunde en de
Oncologie.
In mijn hoedanigheid als arts werd ik uitgenodigd om deel uit te maken van
deze wereldwijde beweging, “Dokters voor Waarheid”.
Ik ben als dokter altijd aangedaan geweest door lichamelijk lijden, met als doel
dit aan te pakken. En als mens ben ik aangedaan door het lijden van de mens.
Tijdens de laatste jaren heb ik geobserveerd hoe het lijden alsmaar toeneemt.

Heiko Schöning:
Dank u wel. En we hebben nog een ander perspectief uit Europa, dit keer uit
Hongarije. Mijn collega Dr Youssef Tabarsy.

Dr Youssef Tabarsy:
[Engels] Hallo iedereen, ik kom uit Hongarije, ik ben arts en internist en
gespecialiseerd in sociale geneeskunde en complementaire geneeskunde.

Ik ben erg blij dat ik aan deze conferentie kan deelnemen om een
internationale bijdrage op dit gebied te leveren, om de uitbraak van Covid19
beter te begrijpen, en om terug te keren naar een normaal leven en een
normale toepassing van de geneeskunde.
[Hongaars, nog niet vertaald, onze verontschuldigingen]

Dr Heiko Schöning:
Hartelijk dank, mijn beste collega uit Hongarije.

En nu heb ik het genoegen om u voor te stellen aan mijn collega, hij is ook
stichtend lid van de ACU2020.org, de buitenparlementaire Covid19 commissie,
mijn beste collega Prof. Dr Dr Martin Haditsch uit Oostenrijk.

Prof Dr Dr Haditsch:
[Engels] Hallo, hartelijk dank, het is een plezier voor mij om deel te mogen
uitmaken van dit forum.
Mijn naam is Dr Martin Haditsch, ik kom uit Oostenrijk, en ik had al eerder de
eer en het genoegen om mij enkele weken geleden aan te sluiten bij de
ACU2020 .

[Duits] Hallo, mijn naam is Dr Haditsch, ik houd me bezig met algemene
geneeskunde en ben gespecialiseerd in microbiologie, daaronder valt ook
virologie, hygiëne, en besmettingsepidemiologie.
Oostenrijk werd door veel landen geprezen om de maatregelen die het nam.
Wanneer men de statistiek op World-O-Meter of van de John Hopkins
Universiteit bekijkt, dan tekent Oostenrijk op dit ogenblik ongeveer 21000
gevallen op, en iets meer dan 700 doden.
Hieruit zou dan een resultaat van boven de 3% sterfkans (“infection fatality
rate”) moeten blijken. Dit zou betekenen dat iemand die besmet is, in
ongeveer 3% van de gevallen overlijdt.
Daarmee heeft Oostenrijk zich op een lijst van landen geplaatst met een
vergelijkbare besmettingsaantal (aantal besmette personen) zoals Ethopië,
Kenia, Moldavië of Oezbekistan.
In dat opzicht moeten we ons dan toch de vraag stellen wat Oostenrijk dan
eigenlijk verkeerd doet.
Oostenrijk heeft tot een lockdown beslist op een ogenblik dat het aantal
gevallen al terugliep.
Oostenrijk heeft een maskerplicht ingevoerd hoewel er geen wetenschappelijk
bewijs is dat maskers iets uithalen. En als je kijkt naar de manier waarop
mensen een masker gebruiken, wanneer, waar, hoe vaak, onder welke

omstandigheden, dan moet men de mensen duidelijk maken dat deze
maatregelen in geval van een zeer besmettelijke ziekte helemaal niet kúnnen
helpen.

Het is een ondoeltreffende maatregel.

Hetzelfde geldt voor dit moderne begrip “sociale afstand”.

Hoe valt anders te verklaren dat in gezinnen met één besmet gezinslid, de
andere gezinsleden die lang samen met deze besmette persoon in een
gesloten ruimte van de buitenwereld afgezonderd waren, niet besmet
werden?
Ik heb het hier niet eens over het feit dat die mensen niet ziek werden, ze
geraakten niet eens besmet. Een eventuele besmetting bij de andere
gezinsleden kon op geen enkele manier aangetoond worden.
Een antwoord op deze vragen zijn regeringen van over de hele wereld, maar
vooral de Oostenrijkse regering, ons nog steeds schuldig.

Bij mijn opvoeding werd mij een respectvolle omgang met anderen
bijgebracht, maar ook dat je dingen bij hun naam noemt.
Het is een feit dat ethische basisprincipes hier met voeten worden getreden,
dat er in Oostenrijk geen persvrijheid meer bestaat, geen vrijheid van
meningsuiting, en dat collega’s zelfs door hun eigen beroepsorgaan zoals de
Orde van Geneesheren onder druk worden gezet, en zelfs zoals ik vandaag net
heb vernomen, dat een collega wegens zijn kritische mening op staande voet
werd ontslagen.
Dit zijn dingen die niet overeenstemmen met mijn opvatting over de
uitoefening van een medisch beroep, of met mijn opvatting over medische
ethos.

Heiko Schöning:

Ik dank collega Haditsch uit Oostenrijk

[Engels] Hartelijk dank, beste collega Martin Haditsch uit Oostenrijk.

Dus, wij hebben goed nieuws:

Verhoogde angst is niet nodig bij deze ziekte!

We hebben nog een andere taal, een heel belangrijke taal, het Portugees, voor
Brazilië en Portugal zelf.
Mijn collega, Dr Natalia Prego, zal vertalen naar het Portugees. Alstublieft.

Dr Natalia Prego Cancelos:

Dank u.

[Portugees] Mijn naam is Natalia Prego Cancelos, ik ben arts, gespecialiseerd in
algemene geneeskunde en huisarts, ik heb een specialisatie gevolgd in Porto,
in Portugal.
Vandaag spreek ik tot iedereen die Portugees spreekt, tot mijn broeders en
zusters, tot mijn collega’s, zodat we allemaal wakker worden uit deze
nachtmerrie.
Laat ons vechten voor de waarheid. Laat ons vechten om geen angst meer te
hebben. Laat ons vechten voor een goede gezondheid voor één ieder.
In Spanje hebben we “Médicos por la Verdad” (artsen voor waarheid) gesticht.
Ik hoop dat we ook “Médicos pela Verdade” krijgen in Portugal, in Brazilië, en
op het hele Amerikaanse continent waar we al artsen voor de waarheid

hebben in Argentinië, Uruguay, Paraguay, Mexico, Guatemala, Ecuador en
Bolivië.
We kunnen met elkaar spreken en samen de hele mensheid helpen.
Hartelijk dank.

Dr Heiko Schöning:
[Engels] Hartelijk dank, beste collega.

Zodoende hebben we dit internationaal perspectief en met deze tweede
internationale buitenparlementaire onderzoekscommissie die we hier hebben
een geweldige gelegenheid.
Blijf afstemmen alstublieft;
Wij allen, al onze collega’s zullen in de komende tijd naar buiten treden met
vele verklaringen.
Wij zullen dit op onze website ACU2020.org vertalen. Totnogtoe hebben we al
in 8 talen vertaald.
Wij nodigen u allen uit om samen te komen en deze beweging te steunen, voor
de gezondheid, voor de vrijheid en voor gerechtigheid. Want we zien overal ter
wereld dat we géén “killervirus” hebben, en dat is goed nieuws!
Anderzijds lijkt het erop dat er erg misdadige individuen zijn die dit doen, en ze
doen dit alles zonder enig bewijs.

In dit boek heeft onze Duitse collega Professor Dr Bhakdi samen met zijn
collega Professor Dr Reiss alle feiten, alle wetenschappelijke en medische
feiten gepubliceerd in dit boek, dat “Corona, Fehlalarm?” (“Corona, Vals
Alarm?”) heet.

Het zal binnenkort in het Engels verschijnen, en hopelijk ook in andere talen,
want wij hier samen, wij staan hier, wij zitten hier met u en wij heisen de rode
vlag naar de misdadigers!

Wij zullen dit onderzoeken, dus blijf alstublief op ons afstemmen en steun ons.

Hartelijk dank.

