Mafia NL
Dutch translation, everything said in German is in black, everything said in English is purple.

Aandacht, aandacht!
Het vrijheidsvirus heeft Berlijn weer bereikt! En de hele wereld!
Aandacht, aandacht, het vrijheidsvirus heeft zich over heel Berlijn verspreid! En over de hele wereld!
Ik verwelkom alle vrije mensen op deze grootste betoging in de Europese geschiedenis. Dit is de
grootste betoging voor vrijheid!
Welkom aan alle vrije mensen op deze grootste betoging voor vrijheid in de Europese geschiedenis.
Mijn naam is Heiko Schöning, ik ben arts en medestichter van de “Ärzte für Aufklärung”, die intussen
duizenden artsen over de hele wereld vertegenwoordigt.
Mijn naam is Heiko Schöning, ik ben arts en medestichter van “Ärzte für Aufklärung”, “Doctors for
Enlightment”, “Médicos por la Verdad”, een organisatie die duizenden artsen vertegenwoordigt.
Wij verdedigen de mensen die lijden, wier grondrechten en wier gezondheid nu lijden door
georganizeerd misdadig bedrog met een relatief ongevaarlijk coronavirus, SARS-CoV-2. De
wetenschappelijke bewijzen hebben we al weergegeven. Ook in dit boek, “Corona Fehlalarm?”, dat
op nummer 1 op de Bestsellerlijst van Der Spiegel staat. Het wordt nu ook in het Engels vertaald. En
we hebben het ook in verschillende talen op onze website “Aerzte fuer Aufklaerung” waar u het kunt
downloaden.
Wij verdedigen de grondrechten van mensen die lijden, hun gezondheid wordt belaagd door de
georganiseerde misdaad, die een normaal griepachtig virus om massale paniek te zaaien en een
economische lockdown. Het gaat om de economie, idioot! Wij stellen in de medische en
wetenschappelijke feiten voor in dit boek, en als download op onze website. Wij weten dat dit, het is
een zwendel, het is een leugen.
En ik bedank ook voor de steun die we vandaag mochten ervaren van Robert F. Kennedy Jr.
Ik ben gisteren met hem van de luchthaven hierheen gereden, naar de Brandenburger Tor, waar zijn
oom President John F. Kennedy zijn bewogen toespraak hield voor de Brandenburger Tor toen de
Muur nog gesloten was, en hij zei in zijn vrijheidstoespraak: “Ich bin ein Berliner”.
Dus, heel erg bedankt voor de steun van Robert F. Kennedy Jr, de neef van John F. Kennedy, die een
geweldige reputatie heeft hier in Duitsland. Wij zijn zeer dankbaar voor zijn toespraak, hetgeen hij
jaren geleden in Berlijn voor de Muur die toen nog gesloten was, zei: “Ik ben een burger van Berlijn”,
“Ich bin ein Berliner”. Dit bracht ons veel hoop en veel kracht. Dus dank u zeer dat u ons steunt,
Robert F. Kennedy. Hij sprak duidelijke woorden aan de georganiseerde misdaad. And hij sprak
duidelijke woorden over het soort misdaad dat nu wordt begaan, over vaccins, and over andere
slechte dingen. Er vindt georganiseerde misdaad op wereldschaal plaats.
Mijn beste medeburgers, we moeten nota nemen van het feit dat er georganiseerde misdaad
bestaat, en dat die ook wereldwijd bestaat. We hebben in de hele wereld een gedwongen
coördinatie (“Gleichschaltung”). We zien gewoon dat het virus niet zoveel doden eist, gelukkig maar,
en dat onze ziekenhuizen niet vol met zieken liggen. Dat zien dokters overal. Het is bedrog. En wat

staat centraal? De economie. In 2008 was er al een crash. Toen was het duidelijk dat het om de
banken en hun bezitters ging. En nu is er nog meer geld in het systeem gestoken, er werd tijd
gekocht, dat hebben ze allemaal gezegd, Schäuble, Draghi,... allemaal. En nu in 2020 had er weer een
crash moeten komen, maar ditmaal gepland. Er had een grote lockdown moeten zijn zoals niveau 4
in Melbourne, Australië, waar nu al een uitgangsverbod heerst, waar de winkels gesloten zijn, en wel
allemaal, waar kinderen niet meer naar school mogen, waar nog maar twee mensen elkaar mogen
ontmoeten, waar niemand nog iemand mag bezoeken. Dat is lockdown niveau 4 in Melbourne,
Australië.
Dat is ook voor ons gepland in september en oktober, en daartegen zeggen wij NEE!
En het is zo, vier maanden voor deze coronapaniek uitgebroken werd, heb ik dit al in een interview
op 11 september 2019 gezegd op het platform KenFM: bekijk dit, dit zijn de eenvoudige, heldere
feiten: deze misdadigers bestaan, deze georganiseerde misdaad.
Mijn beste medeburgers, ik was degene die op 11 september 2019 de feiten presenteerde, en ik
voorspelde dat dit, met dit coronavirus, zou gebeuren. Dat is geen grap, het zijn gewoon de feiten.
Het is georganiseerde misdaad.
En mijn beste medeburgers, we moeten nu nota nemen van het feit dat onze minister van
volksgezondheid Dhr Spahn reeds 300 miljoen dosissen van het vaccin gekocht heeft bij de firma
Astra-Zeneca. En wie is de producent? De producent is een crimineel bedrijf, te weten “Emergent
BioSolutions”, dat van naam veranderd is en vroeger “BioPort” heette. In 2001 waren zij ook
degenen die het enige vaccin tegen antrax (miltvuur) hadden. Het is simpelweg zo, precies hetzelfde
patroon als we nu met corona hebben, hebben deze misdadigers in 2001 al een keer met antrax
gedaan, daarbij is men er dan achtergekomen dat die antrax van het Amerikaanse leger zelf kwam.
Het was dus een binnenlandse aanslag. Dat is allemaal bewezen, we moeten alleen maar kennis
nemen van de feiten.
In 2001 waren er antrax (miltvuur)-aanvallen in september en oktober. En het schiep veel paniek,
net zoals het coronavirus nu. Ga terug op de feiten. En er was een bedrijf “Emergent BioSolutions”
dat het enige vaccin had. En diezelfde mensen, hetzelfde bedrijf verdient nu veel geld door meer dan
300 miljoen dossisen vaccin te verkopen aan Europese en aan de Duitse regeringen. “Emergent
BioSolutions”. Dat zijn feiten. En wij zeggen NEE tegen mafia, NEE tegen georganizeerde misdaad!
NEE tegen de mafia, NEE tegen de georganizeerde misdaad!
[Gefluit]
En ik wil afsluiten. Deze georganizeerde misdaad bestaat, ja, maar wij laten dit NIET met ons
gebeuren, wij staan op. En daarom, geweldig, ik geloof dat er vandaag twee miljoen mensen zijn, en
wij zullen blijven van ons laten horen, en wij zullen onze rechten weer zelf in handen nemen.
We hebben ook een buiten-parlementair corona-onderzoekscommittée opgericht.
Wij burgers, wij hebben de macht, wij hebben deze georganiseerde misdaad niet nodig. Wij hebben
een COVID-19 buiten-parlementair onderzoekscommittée opgericht. En we kunnen nog veel meer!
We hebben de oplossing: Mahatma Ghandi uit Indië. Hij liet ons zien hoe we dit konden doen. In
Indië had je het Britse Rijk. Het Britse Rijk was in Indië. En hij zei gewoon “wij werken niet met jullie
samen, wij werken niet voor jullie, wij kopen jullie goederen niet meer. Wij vervaardigen onze eigen
dingen, en wij zeggen dank u en tot ziens”. En hij slaagde. Indië is vandaag vrij, en in hun vlag
hebben ze nu het symbool van deze vrijheid. Ze richtten hun eigen bedrijven op.

Mijn beste medeburgers, er is ook nog iets goeds. We moeten gewoon kennis nemen van het feit
dat deze misdadigers deze structuren gedurende tientallen jaren hebben opgebouwd. Wie zal er nu
profiteren van het feit dat de economie kapot wordt gemaakt, en dat nog wel met opzet? Dat zijn de
grote multinationals. Die hebben het geld om deze huidige situatie te doorstaan, die zullen opkopen
tegen lage prijzen. Ja? En dan wordt de “Great Reset” gedaan, “de grote nieuwe start”. En daarom
zeggen wij gewoon: “Nee dank u, jullie uitbuiters, jullie verdervers, wij werken niet voor jullie, ten
eerste, wij kopen niets bij jullie, ten tweede, wij stichten onze eigen ondernemingen. Wij hebben
jullie niet nodig”.
[Gefluit en applaus]
Wij hebben de kracht! En hoe we dat financieren? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wij hebben
Amazon, Microsoft, en al die anderen, die hebben wij niet nodig. We kunnen het zelf in handen
nemen. Met betere producten, betere dienstverlening. Hoe we dat financieren, staat in “WirKraft”
beschreven. We kunnen het voor elkaar krijgen, met slechts één cent per dag van elk van ons. Dan
kunnen we het al in gang steken. Op “wirkraft.org” wordt het beschreven. En wie het niet gelooft
kan het gewoon een keertje spelen, want we hebben dit spel hier, we hebben er ook een paar
honderd van meegebracht.
Dames en heren, we hebben een oplossing. We hebben een plan. Ik heb niet alleen maar een
droom! We hebben een plan. En het is niet “I have a dream”, WIJ hebben een plan om om te gaan
met deze georganizeerde misdaad. Wij werken niet voor jullie, wij werken niet voor de
georganizeerde misdaad, wij kopen niet bij de georganizeerde misdaad. We beginnen onze eigen
bedrijven. En hoe doen we dat, hoe financieren we dat? Met zogenoemde “We-Power”, “WijKracht”. Het is maar één cent per dag van elk van ons. Op die manier kunnen we dat financieren, de
verandering, de omslag naar de onafhankelijkheid van georganizeerde misdaad.
En daarmee sluit ik... We hebben de kracht, en wel van al die georganizeerde misdadigers, die ook
DAAR, in de Reichstag, in de Bundestag, die politici in alle partijen hebben gecorrumpeerd. Ik ben
ook, ik was nooit bij een partij, maar ik moet zeggen, had ik het boek van Sebastian Haffner maar
vroeger gelezen, weet je. “De verraden revolutie van 1918”. Wie heeft ons verraden?
Sociaaldemocraten. Hubertus Heil, is nu minister. Hubertus, jij heb ons ook verraden! CDU,
christendemocraten, niet beter!: Friedrich Merz? Ja, de grote baas van Blackrock, menen jullie dat
nu?!? AfD (Alternative für Deutschland), kijk eens wie daar in zit, Georg Pazderski, wie heeft al drie
generaties overleefd? Als bedrijfleider, Georg Pazderski, dat is niemand anders dan iemand, dat is
een kolonel bij de Duitse militaire geheime dienst! We moeten opletten dat we niet weer tijden
zoals in de jaren 30 krijgen. Kijk toch echt een keer goed waar die mensen allemaal vandaan komen?
Hoe kan iemand als Georg Pazderski, die jarenlang met de baas van de CIA heeft samengewerkt,
daar bij de AfD zitten? Dat kan toch niet! En ook de groenen! Wat moet ik daarover nu nog zeggen?
Van groen naar diepgroen. Wij laten ons niet intimideren! Toen ik op 1 augustus ook een toespraak
had moeten houden en het podium werd afgesloten, toen heb ik met een medestichter van de
groenen het politiecordon doorbroken en we stonden een tijdje op het podium, met Clemens Kuby.
Wij kunnen het, wij krijgen voor elkaar, tegen alle weerstand in, en ik weet dat de politie ook aan
onze kant staat.

