
 

Corona strategie: Angst is
gewenst
Bijna dagelijks wordt de angst voor de
"coronacrisis" door de media-aandacht
aangewakkerd. Dit lijkt geen toeval te zijn. Een wetenschappelijke studie suggereert 
dat de angst voor virussen en bacteriën naar boven moet worden gemanipuleerd met 
behulp van verschillende propagandistische middelen om de bereidheid tot 
vaccineren te vergroten! Ontdek hier welke doelen er achter deze rapportage zitten.
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Bijna dagelijks wordt de angst voor de "Coronacrisis" door de media-aandacht 
aangewakkerd. Het RKI (Robert Koch Instituut) brengt de nieuwe besmettingscijfers meestal 
zonder concrete referentiewaarden, bijv. het percentage fout-positief geteste personen. Ook 
wordt niet vermeld dat een infectie - d.w.z. virusdeeltjes die door een coronatest zijn ontdekt 
- niet hetzelfde is als een Covid-19-ziekte. Uiteindelijk blijft ongeveer 80% van de 
geïnfecteerde personen symptoomvrij [1]. Daarnaast worden foto's van doodskisten, 
lijkwagens of graven geënsceneerd als coverfoto's, waardoor de emoties van het publiek 
worden beïnvloed in plaats van de vermeende "coronasterftecijfers" te relateren aan de 
dagelijkse sterfgevallen. In Duitsland sterven bijvoorbeeld gemiddeld ruim 2000 mensen per 
dag. 
Beweringen dat corona het zenuwstelsel en andere organen aantast of het Kawasaki 
syndroom, een acute ontstekingsziekte bij kinderen, veroorzaakt, werden op grote schaal 
gepubliceerd in de media, zonder te vermelden dat andere besmettelijke ziekten in sommige 
gevallen ook dergelijke schades kunnen veroorzaken. Elke arts is daarvan op de hoogte, 
maar dit wordt door de media nauwelijks ter sprake gebracht bij bijv. gewone griepachtige 
infecties, zodat de burger de indruk krijgt dat deze gevolgschade nieuw is en Corona dus 
bijzonder gevaarlijk! [2] 

De vraag rijst dus: waarom berichten onze media op zo’n angstaanjagende wijze over 
Corona? 
De huidige vaccinatiepraktijk werd in de afgelopen jaren steeds meer bekritiseerd door zowel
persoonlijke getuigenissen binnen de bevolking als door wetenschappelijke studies, die 
voornamelijk gepubliceerd werden door de alternatieve media. 
Na de afgewezen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, werden in opdracht van het Duitse 
ministerie van Volksgezondheid zogenaamde infodemiologische studies [3] uitgevoerd om 
deze kritiek op de vaccinatiepraktijk te kunnen weerleggen. Infodemiologie is een nieuwe tak 
van de wetenschap die zich richt op het actief controleren van gezondheidsgegevens en 
-informatie op het internet. In één van die studies wordt gesuggereerd om de angst voor 
ziekteverwekkende virussen en bacteriën naar boven te manipuleren met behulp van 
propagandistische middelen om de bereidheid tot vaccineren te vergroten. 
[Studie: “Angst essen Impfbereitschaft auf?” (Eet de angst de bereidheid tot vaccineren op?) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-012-1595-z]

Citaat: „Bovendien is er vaak discussie over de vraag of er zogenaamde 'fear appeals' 
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moeten worden gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen. In dit geval wordt angst bewust 
getriggerd om een beschermend gedrag te bereiken. Een meta-analyse van het effect van 
fear appeals laat zien dat deze hoogstwaarschijnlijk tot een gedragsverandering zullen 
leiden, […]“[4] Andere artikelen met betrekking tot het onderzoeksgebied van de 
infodemiologie, spreken over meersporenbeleid en gedragscontroles om de 
vaccinatieparaatheid in bepaalde bevolkingsgroepen te verhogen, met inbegrip van de 
zogenaamde "Dread-risk-Kommunikationsstrategien" (Nederlands: dreigende risico 
scenario’s). In een interne strategienota van de Duitse regering wordt de volledig 
onwetenschappelijke vergelijking met de Spaanse griep zelfs propagandistisch aangeprezen 
met cijferspelletjes zoals 2019 = 1919 + 1929. Dit is bedoeld als een waarschuwing: De 
Coronapandemie zal net zo erg zijn als de Spaanse griep en de Grote Depressie samen als 
ze niet bedwongen kan worden. Ook wordt aanbevolen om oerangsten op te wekken door de
nadruk te leggen op de vermeende dood door verstikking en door kinderen, als zogenaamde
verspreiders van de infectie, bang te maken dat zij verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
dood van hun grootouders. Dit is de enige manier om de drastische beperkingen van de 
vrijheid af te dwingen, aldus het document.[5] Ook prof. Drosten weet gedragsveranderingen 
te bewerkstelligen door middel van angstcommunicatie en noemt deze psychologische 
strategie in een interview "Disease Awareness" (NL: ziektebewustzijn). Daartoe wil hij het 
internet als het ware "ontgift" zien door kanalen en sites van zogenaamde "recidivisten" (bijv. 
vaccinatiecritici en andere voorlichters) te degraderen, zodat ze niet of slechts met moeite 
worden gevonden. [6] Deze vorm van censuur wordt in de infodemiologie actieve Monitoring 
(controle van processen) genoemd en maakt deel uit van gezondheid- en crisismanagement 
[7]. 
Waarom dergelijke propagandistische middelen moeten worden gebruikt om de angst voor 
corona op te wekken, kan alleen worden verklaard door te kijken naar de doelen die worden 
nagestreefd:
Zo is de EU al vóór 2019 begonnen met de ontwikkeling van een routekaart voor vaccinatie. 
[https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf] 
[8],
Dit omvat de invoering van een elektronische vaccinatiekaart en de systematische 
monitoring van de bevolking met betrekking tot hun vaccinatiegedrag en hun houding ten 
opzichte van vaccinatie. Zie ook de uitzendingen "Vaccinaties als wegbereider van de 
globale digitale identificatie?" [www.kla.tv/16682 (NIE)] en " Het perfide plan van het “World 
Economic Forum” 2020. [www.kla.tv/17310 (NIE)] Hier laat Kla.TV zien hoe deze 
ontwikkelingen leiden tot een gevaarlijke "gedragscontrole" van de mensheid. [9]

Opmerkingen van de Duitse Redactie: maar wellicht ook belangrijk voor onze insprekers

(Klammern gerne mitsprechen. Insgesamt langsam und deutlich sprechen – da der Inhalt 
doch anspruchsvoll und krass ist!)
Wat tussen haakjes staat graag ook uitspreken. In het geheel langzaam en duidelijk spreken 
– omdat de inhoud veel inspanning vergt en heftig is.

door Dod./ts.

Bronnen:

Artikel: Wie sicher sind die Testverfahren( 05.05.2020)
https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/Corona-Wie-sicher-sind-die-Testverfahren-
558559.html
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Medizinreport: „PCR-Tests auf SARS-CoV-2: Ergebnisse richtig interpretieren“
https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-
interpretieren

„Manipulierte Zahlen? – Die ganze Wahrheit über die Virus-Statistik – Ein Arzt 
spricht Klartext“
Der Mediziner und Bestseller-Autor Dr. Gerd Reuther im Gespräch mit Moderator 
Robert Fleischer.
https://www.welt-im-wandel.tv/video/manipulierte-zahlen-die-ganze-wahrheit-ueber-die-virus-
statistik-ein-arzt-spricht-klartext/

Fakten zu Covid-19
https://swprs.org/facts-about-covid-19/

Dit zou u ook kunnen interesseren:

#Vaccinatie - www.kla.tv/Vaccinatie

#Coronavirus-nl - coronavirus-nl - www.kla.tv/Coronavirus-nl

#Media - www.kla.tv/Media-nl

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:    Creative Commons-Licentie met naamgeving
Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd 
worden.
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