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1. Markten houden van totalitaire controle, niet 
van democratieën: 

2. Bedrijven moeten goed gedrag gaan afdwingen
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Former CDC Director Robert Redfield on March 20 2022:
“Yea, I think we have to recognize, I've always said that the Covid 
pandemic was a wake up call. I don't believe it's the great 
pandemic. I believe the great pandemic is still in the future and 
that's going to be a bird flu pandemic for man. It's going to 
have significant mortality in the 10 to 50% range, it's going to 
be trouble. We should get prepared for it. I do believe that the 
pandemic risk is a greater risk of the national security of the United 
States than Korea, China, Russia, Iran and we are to start investing 
proportional to that national security risk so we're prepared. 
Unfortunately, we are not more prepared today.”





DE VRIJE MENS ACADEMIE
WWW.DEVRIJEMENSACADEMIE.NL

http://www.devrijemensacademie.nl/


WORKSHOP VRIJDAG 13 MEI 2022
“DE RISICO’S VAN DE COVID-19 INJECTIES”

• Wat u zou moeten weten én begrijpen van de risico’s van de COVID-19 injecties! U kunt zich nu inschrijven voor de 
interactieve workshop op vrijdag 13 mei, locatie Schiphol-Rijk.

• Velen hebben intuïtief aangevoeld dat de COVID-19 injecties niet zo veilig zijn als de autoriteiten hebben doen 
geloven. Uit de officiële overheidsregisters van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) en 
EudraVigilance is inmiddels gebleken dat de prikken een scala van (zeer) ernstige bijwerkingen, inclusief de dood, 
veroorzaken. Ook wordt meer en meer ingezien dat deze zogenaamde “vaccins” gebaseerd zijn op een niet veilig 
bewezen technologie die nooit eerder op zo’n grote schaal op de mensheid is toegepast en dat we hier in wezen te 
maken hebben met een gigantisch medisch experiment.

• Steeds meer mensen komen tot dit besef, maar de gemiddelde persoon kan niet goed inschatten en uitleggen wat er 
aan de risico’s en de experimentele fase ten grondslag ligt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op moleculair genetisch niveau 
als de inhoud van een genetische COVID-19 injectie onze lichaamscellen bereikt en waarom brengt dit risico’s met 
zich mee?  En wat zijn de mogelijke consequenties van de experimentele fase? Door de wirwar aan berichtgeving, vaak 
tegenstrijdig, niet goed onderbouwd of simpelweg gecensureerd, is het niet bepaald eenvoudig om tot juiste inzichten 
te komen waarop verantwoorde beslissingen kunnen worden genomen bij bijvoorbeeld weer een nieuwe ronde van 
prikken en boosters.



VERVOLG TOELICHTING OP DE WORKSHOP 
“RISICO’S VAN DE COVID-19 INJECTIES”

• Op de vragen waarom deze injecties gevaar met zich 
meebrengen, wat er precies in het lichaam gebeurt als deze 
injecties worden ingespoten, waarom de genetische injecties 
van Pfizer, Moderna, Janssen & AstraZeneca nog in de 
experimentele derde klinische fase zitten, welke bio-ethische 
wetten er worden geschonden met de COVID-19 
vaccinatiecampagne, welke bijwerkingen er optreden, over de 
geavanceerde nanotechnologie die nog verder gaat dan het 
genetische aspect en onderzoek naar herstel van COVID-19 
vaccinatieschade, wordt met uitgebreid onderzoek 
onderbouwd, systematisch en interactief ingegaan door een 
gepromoveerd moleculair microbioloog in de volgende 
workshop: “Risico’s van de COVID-19 injecties”



VERVOLG TOELICHTING OP DE WORKSHOP 
“RISICO’S VAN DE COVID-19 INJECTIES”

• Deze workshop wordt gegeven op vrijdag 13 mei van 12:30-16:30u nabij Schiphol-Rijk. Kosten 
zijn 55 euro p.p. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar 
MicroMars@protonmail.com

• Zet uw mobiele telefoonnummer s.v.p. in de mail zodat er aanvullende informatie kan worden 
verstuurd.

• Deze workshop is de eerste in een serie van drie. De volgende workshops - te weten nummer 
2 ‘Het Grotere Plaatje’, die gaat over de agenda en machtsstructuren die achter dit hele 
gebeuren zitten, en nummer 3 ‘Naar een betere wereld’ die gaat over hoe we een betere 
wereld kunnen creëren door verandering van binnenuit, decentralisatie en het opbouwen van 
een parallelle economie & samenleving -zullen op een later datum worden gegeven.

• https://commonsensetv.nl/workshop-risicos-van-de-genetische-covid-19-injecties-op-vrijdag-
13-mei/

https://commonsensetv.nl/workshop-risicos-van-de-genetische-covid-19-injecties-op-vrijdag-13-mei/


HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

• Vrijdagmiddag 20 mei 2022 basiscursus Grond- en Mensenrechten (12.30-16.30 uur) 
(Schiphol-Rijk) + deel 2 op vrijdagmiddag 27 mei 2022 (mits er voldoende aanmeldingen zijn).

• Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers. 

• Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht. 

• Voor de mensen met een kleine beurs of voor de late aanmelders heb ik altijd een paar 
(verouderde) reserve bundels over die ik meeneem, dus als je niet op tijd aan boeken kunt 
komen of het écht niet kunt betalen, dan is dat geen probleem. Dan kun je ze na afloop alsnog 
bestellen. 

• Het doel van de cursus is om je eigen juridische weerbaarheid te vergroten.  

• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: MLGprive@protonmail.com. Vergeet je s.v.p. 
niet om je telefoonnummer erbij te zetten. 



BASISCURSUS GROND- EN MENSENRECHTEN 
PROGRAMMA – 20 MEI 2022 – 12.30-16.30 

SCHIPHOL-RIJK

• 12.30-14.30 uur uitleg wettenbundels (2 boeken, bestaande uit 
13 delen)

• 14.30-15.00 uur pauze inclusief koffie/thee/versnapering

• 15.00-16.30 uur uitleg deel 13 waarin 36 internationale 
verdragen zitten, waarvan we er een stuk of 7 met elkaar 
zullen doornemen, waaronder (zie volgende slide)

• Meer info: http://devrijemensacademie.nl/

http://devrijemensacademie.nl/


INHOUD CURSUS DEEL 1

• * Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

• * Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

• * Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO)

• * Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM)

• * Handvest van de Europese Unie (EU-Handvest; soort van Europese Grondwet)

• * Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof

(en uiteraard ook de Nederlandse Grondwet)



BASISCURSUS INLEIDING PRIVAATRECHT –
PROGRAMMA - 27 MEI 2022 - 12.30-16.30

SCHIPHOL-RIJK

Basis Stappenplan Aansprakelijkheidsrecht 

• Schuldaansprakelijkheid: Onrechtmatige Daad (artikel 6:162 BW) -> hoe 
kun je bijvoorbeeld  schadevergoeding eisen na excessief politiegeweld?

• Risico-aansprakelijkheid: waaronder werkgeversaansprakelijkheid (artikel 
6:170 BW) en productaansprakelijkheid (artikel 6:185 e.v. BW) -> hoe stel 
je een werkgever of een producent (bijvoorbeeld een farmaceut) 
aansprakelijk?

Basis Stappenplan Contractenrecht 

• Overeenkomsten (ontbinding artikel 6:265 BW, vernietiging o.g.v. 
wilsgebreken (artikel 3:44 BW dan wel artikel 6:228 BW) -> hoe kom je 
van een OVK af?

• Schadevergoeding bij wanprestatie (artikel 6:74 BW) -> hoe kun je 
schadevergoeding eisen na injectieschade?



INHOUD CURSUS DEEL 2

Basis Stappenplan Aansprakelijkheidsrecht 

• Schuldaansprakelijkheid: Onrechtmatige Daad (artikel 6:162 BW) -> hoe kun je 
bijvoorbeeld  schadevergoeding eisen na excessief politiegeweld?

• Risico-aansprakelijkheid: waaronder werkgeversaansprakelijkheid (artikel 6:170 
BW) en productaansprakelijkheid (artikel 6:185 e.v. BW) -> hoe stel je een 
werkgever of een producent (bijvoorbeeld een farmaceut) aansprakelijk?

Basis Stappenplan Contractenrecht 

• Overeenkomsten (ontbinding artikel 6:265 BW, vernietiging o.g.v. wilsgebreken 
(artikel 3:44 BW dan wel artikel 6:228 BW) -> hoe kom je van een OVK af?

• Schadevergoeding bij wanprestatie (artikel 6:74 BW) -> hoe kun je 
schadevergoeding eisen na injectieschade?


