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4: De “dB(A) leugen” versus de …… “Pandemie” 

Laat ik gebaseerd op een tijdlijn van het jaar ‘0’ tot heden ‘2021’ een vrijwel paralel voorbeeld 
geven en daarna de dB(A) leugen aan u uitleggen;

 

de wereldwijd in dB(A) gewogen geluidsoverlast onderzocht van 2018 t/m 2021 

versus 

de waarheid inzake  het ‘pandemisch gehalte’ van de wereldwijde Corona Covid-19 uitbraak van 
eind 2020 t/m nu eind 2021.

Onder beide gebeurtenissen liggen namelijk rekenmodellen waarmee de bevolking wereldwijd om 
de oren wordt geslagen als ‘de waarheid’ door de wereldwijde wetenschappers en 
Overheidsinstanties & machthebbers & uiteindelijk de adelhouder-wereld. 


Mensen die eenmaal naar volwassenheid gaan, hebben wereldwijd moeite om als volwassene 
alsnog een andere realiteit te gaan leren inzien, dan hen eerst in hun jeugd is aangeleerd op basis 
waarvan hun dagelijks denken (denk-script) is gebaseerd en gevormd en in hun brein is 
ingeklonken als popnagels waarmee het metaal van de Titanic aan elkaar was geklonken.

De Titanic die wetenschappelijk onzinkbaar zou zijn liep echter lek op een ijsberg, brak 
doormidden en zonk met 1.522 doden tot gevolg. 


De dB(A) leugen eerst benaderd vanuit een uitleg over een anno 2020-2021 op rekenmodellen 
gebaseerde wereldwijd heersende ‘pandemie’.

Die pandemie is door een burger heel moeilijk te beoordelen omdat datgene waar die pandemie 
op rust ‘een onzichtbaar virus’, of inmiddels ‘virussen’ door de onzichtbaarheid ongrijpbaar is. Die 
burger die gevoelig is voor de door Overheden en wetenschappers gepredikte angst voor een 
levensbedreigend onzichtbaar dat door die burger dan ook een psychisch ongrijpbaar ‘virus’ is 
geworden, gelooft daarom wat er verteld wordt zonder meer. Meestal controleren ze zelf de cijfers 
ook niet en staat hun mening al vast op basis van trouw volgen wat de overheid verteld.

De meeste mensen nemen de ‘pandemie’ daarom voor waar aan op basis van wetenschap die 
vaak geen wetenschap is en welke wetenschap ook puur zou kunnen rusten op rekenmodellen op 
basis van aannames en verzwegen onderliggende doelen ten bate van de economie van de 
nieuwe wereldorde.


De ernstige griep ziekte Covid-19 zie ik als waarheid. 

De gevolgen van een besmetting kan, net als van vele andere virussen die ten alle tijden in grote 
hoeveelheden in ieder’s lichaam leven dodelijk zijn. Kanker hebben we ook allemaal gewoon in 
ons lichaam, het gaat er alleen om of die kanker cellen negatief of positief actief worden en of ons 
immuun systeem over de volle breedte goed genoeg werkt.

Het verschil met deze ernstige griep soort Covid-19 is dat het op de luchtwegen ingrijpt. 


Deze ernstige griep heeft tot gevolg ademnood en zuurstof tekort, vaak ook bij mensen die al 
zwakker zijn door een combinatie met een of meerdere andere fysieke zwakheden. 
Het probleem is niet zozeer de ziekte zelf maar het is een probleem in de Zorg geworden.  

De problemen in de Zorg komen met name door het tekort aan de hoeveelheid Intensive Care 
bedden en het tekort aan bijbehorend personeel.

Er zijn te weinig IC bedden en die situatie wordt bewúst in stand gehouden.

Het Zorg personeel is wegbezuinigd, al vele jaren onderbetaald ten bate van adelhouders en velen 
zijn ook nog eens afgezwaaid omdat hun vrije keuze of ze wel of niet een mRNA spuit willen 
nemen hen is ontnomen, geen spuit = geen werk. 

We weten inmiddels ook dat de oorspronkelijke Covid-19 ‘vaccinatie’ niet goed meer blijkt te 
werken en de vaccin’s blijken ook geen rem te zijn op verspreiding van het Corona virus. Van 
virussen heeft de mens vele soorten in zich en ook Corona virussen waren al eeuwen onder de 
mens rond.   

Wel werkende alternatieve Covid-19 medicatie is “op straffe van” bewúst verboden, het moet van 
de Minister persé een genen manipulerende mRNA spuit zijn. 


In landen waar al een tijd lang de vrijheid van meningsuiting is gepredikt, zoals in Nederland, kost 
het de regering veel meer moeite de totale bevolking aan een mRNA spuit te krijgen om de 
vermeende pandemie te kunnen bestrijden. 
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Die mRNA betekent namelijk dat de mens zich genetisch laat modificeren ter bescherming van 
dat éne virus maar de natuurlijke balans in het DNA van de mens wordt verstoord waardoor de 
weerstand tegen andere ziekten verminderd kan worden. We zitten nu na zoveel gezette spuiten 
toch met onverklaarbare oversterfte. De toekomst zal dat uitwijzen.


In India lopen politiemensen daarentegen gewoon met een megafoon over straat en roepen zij om 
dat iedereen vanaf 45 jaar en ouder verplicht gevaccineerd moet worden anders mogen ze 
gewoon niet meer aan het openbaar leven deelnemen. In de Verenigde Arabische Emiraten is eind 
november 2021 inmiddels bijna 98% ten minste één keer ingespoten en 88% meerdere malen. 

In Nederland bouwt men met psychische salamitactiek aan de omslag om ook tot de verplichting 
te komen, maar dat botst met de grondwet artikel 11 van de integriteit van het eigen lichaam en 
het is nogal wat artikel 11 uit te gummen, dan ga je ook in tegen de Neurenberg overeenkomst.    


Wat ieder mens, als die zelf de moeite zou doen, te weten zou kunnen komen is of de ‘angst’ 
omtrent de hoeveelheid sterfte gevallen inzake de pandemie terecht is! 
Dat kan die zelfstandige mens doen door datgene wat die zelf kán controleren ook té controleren. 


Om de dB(A) leugen te leren begrijpen, dien je te leren begrijpen hoe mensen door de Overheid en 
wetenschappers en iedereen die geld aan leugens kan verdienen, wereldwijd met rekenmodellen 
worden verward en bedonderd. 

Oftewel dat mede mensen andere mede mensen belazeren op basis van eigen economische 
verdienmodellen. 

Besef dat de verkondigde motivatie onder die mRNA vaccin’s die we nemen dat ‘samen en voor 
elkaar doen’ niet strookt met de feitelijke waarheid. 

Om dat misbruik te beperken maken we regels, regels en nog eens regels, terwijl de norm 
eigenlijk heel gewoon je ‘gut feeling’ zou moeten zijn. 


Een Pandemisch voorbeeld; onlangs stond er op 25 november 2021 op de NU.NL- website het 
zoveelste dubieuze Covid-19 bericht, dat Duitsland vanaf het begin van de Corona pandemie 
inzake Covid-19 nu over de grens van 100.000 doden heen is gegaan. 

Ja…, en dus? Het betreft mRNA spuit propaganda. 

De Corona pandemie is begonnen in november 2019, de leugen van het ‘pandemie’ effect is er nu 
twee jaar. Oftewel die 100.000 Covid-19 doden in Duitsland zijn er ‘slechts’ 50.000 per jaar in 
plaats van het angst bericht van 100.000 als je oppervlakkig leest. 

Ff goed nadenken, ik schrijf ‘de pandemie-leugen’ en ik ben géén ontkenner van het bestaan van 
Corona virussen. Het RIVM schreef nota bene zelf op hun website “Van het coronavirus SARS-2 
zijn al duizenden varianten”. De moderne mens als speldenkussen van de DNA mutatie. 


Je kunt bepaalde algemene sterfte cijfers van elk land zelf controleren op het “World Fact Book” 
van de Amerikaanse CIA organisatie.  

Duitsland had in juli 2021 79.903.481 inwoners. 

Per 1.000 inwoners sterven er in Duitsland op jaarbasis normaliter gemiddeld 12,22 mensen.

79.903 Duizend inwoners maal 12,22 mensen = 976.414 doden per jaar aan sterften om allerlei 
redenen waaronder alle ziekten.  976.414 Doden gedeeld door 365 dagen = 2.675 doden per dag 
en dat is het gemiddelde normáál in Duitsland. 

In het artikel van NU.NL staat de treurige sterfte van 351 Covid-19 sterfgevallen per dag maar er 
vallen normaliter zo’n 2.675 doden pér dág in Duitsland, dus ……

Dus is het een propagandistisch paniek bericht.


Verder is het verband ten aanzien van alle sterftegevallen in het NU.NL artikel weg gelaten en kan 
het net als in Nederland zijn, dat volgens de rekenmodellen er ook in Duitsland -‘TitaTovenaar- 
geen griep meer is, terwijl zélfs Minister van VWS Hugo de Jonge nu ook al schoorvoetend 
toegeeft dat Covid-19 een ernstige griep is. Alles is Corona……, zelfs te laat op je werk komen of 
een pakje dat te laat komt is…. Corona. 


Tevens komen er steeds meer gegevens vrij dat er nogal veel mensen overlijden aan de 
bijwerkingen van de spuit omdat de wetenschappers en Overheden vertellen  dat de spuiten 
werken tegen Covid-19 maar niet hebben kunnen testen wat de spuiten verder veroorzaken en 
wat de bijwerkingen van de nog steeds experimentele spuiten zijn. 
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Kijk ook even op de website www.vigiacces.org van de World Health Organization.  
De ‘adverse effect’s’ (bijwerkingen) van diverse medicaties, update van 12 november 2021.

	 Bijwerkingen van Ivermectine vanaf 1992 t/m 2021; 5.705. Dat geeft gemiddeld over al die 
jaren per jaar aan bijwerkingen bij Ivermectine 5.705 gedeeld door 30 jaar = ongeveer 190 
gevallen van geregistreerde bijwerkingen per jaar. 

	 Bijwerkingen Covid-19 vaccin 2020 t/m 2021; 2.457.386. Gemiddeld per jaar aan 
bijwerkingen bij Covid-19 vaccin 2.457.386 gedeeld door 2 jaar = ongeveer 1.228.693 gevallen 
van geregistreerde bijwerkingen pér jáár die in Nederland door Hugo de Jonge en main stream 
media worden verzwegen.


Ivermectine als preventief middel bij beginnende Corona besmetting zou daarom heel logisch zijn, 
toch! In Japan wordt Ivermectine gebruikt en lijken ze het Corona probleem de baas te zijn, maar 
in Nederland is Ivermectine verboden door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
Hugo de Jonge omdat er teveel risico’s aan Ivermectine zouden zitten. Nota Bene regelgeving 
door een Minister van Zorg die heel toevallig ook een puinhoop van de Zorg heeft gemaakt.


Let even op: Ik trek nu géén énkele conclusie, ik toon u alleen diverse feiten van officiële websites 
op een rij waar u zelf uw eventuele conclusie uit zou kunnen trekken, dat is uw vrije keuze.


Dat bepaalde twijfels in de Eerste en Tweede Kamer niet meer benoemd mogen worden is iets om 
als burger zelf over na te denken, want dan komt die vraag op die Herinnering Centrum Kamp 
Westerbork ook aan scholieren presenteerde om hen als leermoment over na te laten denken 

“wat had ik gedaan” en die vraagstelling in het Bezoekerscentrum van Kamp Westerbork 
refereerde terug aan de wegkijkende bevolking bij de afvoer van de Joden door de bezetter.


Deze uitleg hierboven is te lastig voor velen om te kunnen bevatten, want als mensen durven te  
accepteren dat dit mogelijk waar is, dan komt de vraag; wat er dan écht aan de hand is?

  

Als u dit hierboven qua structuur van handelen door Overheden kunt begrijpen kunt u wellicht de 
evenknie van de pandemie-leugen, te weten de dB(A)-leugen ook gaan begrijpen, al zijn ze totaal 
verschillend, werken ze in basis qua aspecten van de manipulatieve misbruik-leugen exáct 
hetzelfde en beide leugens hebben weerslag op de gezondheid van mensen ten bate van de 
economische BVDM belangen groep.


Dit soort leugens worden dan ook actief en bewust gemaakt, geproduceerd, ongeveer als opzet 
bedacht door de eerder omschreven groep die een wezenlijk deel van de mensheid schaamteloos 
misbruikt ten bate van zichzelf. (over dat onderwerp meer op mijn andere website 
narcistenbuster.nl )
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