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Tijdens het coronaprotest in Londen afgelopen zaterdag arresteerde de politie 
de Duitse arts Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij is inmiddels weer 
op vrije voeten. Buiten het politiebureau werd Schöning onthaald door 
steunbetuigers. De arrestatie heeft hem standvastiger dan ooit gemaakt: “We 
zullen de waarheid blijven vertellen en nooit zwichten.” 
 
Hij benadrukte op de stoep van het politiebureau dat hij onrechtmatig is 

gearresteerd. De politie nam ook een aantal items in beslag: zijn telefoon, zijn 
computer en een boek, de bestseller ‘Corona, Vals Alarm?’ 
“Ze zijn bang,” zei Schöning. “Ze zijn bang dat we met elkaar in contact 
komen en dus nemen ze mobiele telefoons in beslag. En ze zijn bang voor dit 
boek omdat het alle wetenschappelijke feiten bevat. Het is niet alleen 
gepubliceerd in het Duits, maar ook in het Engels.” 
Grote Reset 

De Duitse arts vervolgde: “Het goede nieuws is dat er geen sprake is van een 
pandemie. Je hoeft niet bang te zijn dat er een dodelijk virus rondwaart. Uit 
de gegevens blijkt dat het niet erger was dan de griep.” 
Hij spreekt dan ook van een ‘plandemie’. Wie hebben dit alles georkestreerd? 
“Denk even terug aan de financiële crisis van 2008. Het financiële systeem 
domineert alles. Dit systeem crashte. Het was duidelijk wie de daders waren. 
De banken en hun eigenaren. Hebben we het systeem aangepast? Nee, dat 
hebben we niet gedaan. Ze stopten nog veel meer geld in dit gestoorde 
financiële systeem. En nu hebben ze weer een nieuw plan: een Grote Reset. 
Dit heeft niets met een pandemie of een virus te maken. Word wakker.” 
Schöning zei dat er op 10 oktober weer een gigantisch coronaprotest zal zijn 
in Berlijn. Hij verwacht vele miljoenen betogers. 
Beelden van de vrijlating van de arts zijn vrijwel gelijk van YouTube 

verwijderd. 
https://twitter.com/i/status/1310229128612806656  
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