
 

Huisarts Dr. Katrin Korb: 

 

‘De weg uit deze crisis is de 
overwinning van angst’ 
 

Huisarts Dr. Katrin Korb sprak op 9 mei 2020 

tijdens een demonstratie in Oldenburg over 

het gezondheidssysteem en de risico's van 

mRNA-vaccins. 

 

“Ik sta hier omdat ik me verantwoordelijk 

voel voor de gezondheid van mijn patiënten, 

mijn kinderen, en mijzelf. Ik sta hier omdat 

ik woedend ben dat er getracht wordt via 

angst, controle over mensen te verkrijgen. 

Wat hier precies achter steekt, weet ik niet 

maar geld en macht zal hier absoluut een rol 

spelen. Ik herken dit principe. Dit is het 

principe van ons gezondheidssysteem. Een 

systeem dat zich helaas schuldig maakt aan 

het zaaien van angst. Die angst leeft bij 

beide partijen. Bij patiënten maar ook bij mij 

als arts. Er zijn richtlijnen die ik moet 

volgen, richtlijnen voor verschillende 

gezondheidsproblemen. Maar wie schrijft 

deze richtlijnen? Ik zal u een voorbeeld 

geven. 

 

“Er is bijvoorbeeld een Europese richtlijn 

voor hartkwalen. Er zijn 25 verschillende 

auteurs die deze richtlijnen opstellen. 

Negentien daarvan worden betaald door de 

farmaceutische industrie. Dat noemen ze een 

‘advies honorarium’. In de richtlijnen staat 

dat ik medicijnen moet voorschrijven. Die 

kunnen heel veel bijwerkingen hebben en 

maken de mensen niet ‘beter’. Hier wordt 

heel erg veel geld aan verdiend. Als ik deze 

richtlijnen niet volg en er gebeurt iets met 

deze personen - de toestand verslechtert 

bijvoorbeeld om welke reden dan ook - dan 

word ik daarvoor verantwoordelijk gesteld. 

Er wordt dus angst gekweekt zodat ik 

gedwongen, tegen mijn professionele 

overtuiging in, moet gaan handelen.  

 

 

  

 

 

 

 

Sri Aurobindo:  

“It should take long for self-cure to replace 

medicine, because of the fear, self-distrust 

and unnatural physical reliance on drugs 

which Medical Science has taught to our 

minds and bodies and made our second 

nature.” [Thoughts and Aphorisms]  

 

The Mother:  

“We cannot counteract the harm done by 

mental faith in the need for drugs by any 

external measures. Only by escaping from 

the mental prison and emerging consciously 

into the light of the spirit, by a conscious 

union with the Divine, can we enable Him to 

give back to us the balance and health we 

have lost. The supramental transformation is 

the only true remedy.” [17 March 1970] 

 

 

 

“De zieke mensen worden ook angst 

aangepraat: ‘als u deze pillen niet neemt dan 

krijgt u een hartinfarct; dan wordt u nog veel 

zieker dan nu. Luister naar mij. Ik kan het 

weten. Ik heb er voor gestudeerd. U bent 

niet verstandig genoeg om voor uzelf te 

kunnen nadenken’. Er is dan ook geen ruimte 

om hierover te discussiëren. Het gevolg is 

dat mensen uit angst deze medicatie dag na 

dag, week na week, jaar na jaar innemen. En 

daar wordt heel erg veel geld mee verdiend. 

De angst overheerst.  

 

“De mantra van de overheid luidt: pas als we 

een vaccinatie hebben dan kunnen we 

terugkeren naar ‘een normaal’. Met andere 

woorden alleen een vaccinatie kan ons onze 

grondrechten teruggeven. Deze week is er 

wereldwijd € 7,4 miljard ingezameld voor de 

ontwikkeling en de verspreiding van zo’n 

vaccin. 

 

 



“Sinds het begin van deze coronacrisis 

worden we met angstaanjagende berichten 

in een soort van shocktoestand gehouden. 

Onze overheden zeggen: er is een nieuw 

virus, zo vreselijk gevaarlijk dat er miljoenen 

doden zullen vallen als wij u niet 

beschermen. Wij weten het beste wat goed 

voor u is want wij beschikken over 

deskundigen. U kunt niet voor uzelf een 

beslissing maken. Daar bent u niet 

verstandig genoeg voor. U bent er te dom 

voor. We moeten u isoleren, uw rechten 

afnemen en u de mond snoeren door u een 

muilkorf op te zetten. Maar dit doen we echt 

allemaal voor uw bescherming. We jagen u 

dagelijks zoveel angst aan via de meest 

vreselijke berichtgevingen dat u het niet 

eens zal wagen om u af te vragen of het 

allemaal wel klopt.”  

“Normaliter duurt de ontwikkeling van zo’n 

vaccinatie jaren. Dat komt omdat er 

veiligheidsonderzoeken gedaan moeten 

worden. Dit nieuwe virus uit de corona 

familie werd nog geen zes maanden geleden 

ontdekt, maar nu wordt er al met vaccins op 

mensen geëxperimenteerd. Dit is onbekend 

genetisch materiaal wat er in onze cellen zal 

worden gespoten. Je hoeft geen arts te zijn 

om hier een onheilspellend gevoel van te 

krijgen. Ik zal mij niet laten vaccineren. Ik 

zal mijn kinderen niet laten vaccineren. En ik 

zal ook mijn patiënten aanraden dit niet te 

doen. Paragraaf Twee van de grondwet gaat 

niet over: ‘recht op gezondheid’ maar ‘recht 

op lichamelijke integriteit’. Dat is een heel 

groot verschil: er bestaat dus geen recht op 

gezondheid. 

 

“Ziek zijn is onderdeel van ons menselijk 

leven maar niemand mag ons lichamelijk 

letsel toebrengen, ook niet met een dubieus 

vaccin. Desondanks wordt deze vaccinatie de 

‘makers’ als warme broodjes uit de handen 

gegrist door de hongerige wolven, want de 

geldkraan staat al maanden open. En wie 

gaat dat betalen? Juist. Wij gaan dat 

betalen. We betalen nu al via onder andere 

de wetenschappelijke, maatschappelijke en 

sociale gevolgen van de lockdowns. Ons 

belastinggeld wordt hiervoor uitgegeven.  

“En met ons belastinggeld geld moet een 

vaccin gefinancierd worden. Inmiddels al 525 

miljoen aan Duits belastinggeld en dit is 

slechts het begin. Worden wij gevraagd of 

we dit wel willen? Worden wij gevraagd of 

wij lockdowns willen bekostigen? Nee! 

“Dit door ons afgedragen belastinggeld, 

zouden we graag voor andere dingen willen 

uitgeven. Voor goed onderwijs voor onze 

kinderen, voor de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën voor milieu, voor fatsoenlijk 

loon voor medewerkers in onze ‘vitale’ 

beroepen. etc. De lijst is oneindig. Kortom 

voor zaken die mensen gezond maken en 

houden. Maar ja, hier kan geen geld mee 

worden verdiend. 

 

“We bevinden ons in een crisis. Wat is de 

weg uit deze crisis? De weg uit deze crisis is 

de overwinning van angst. Mensen die voor 

zichzelf kunnen denken, creatief zijn, 

verantwoording voor zichzelf nemen, aan 

hun eigen ‘heling’ en gezondheid werken en 

aan dat van onze wereld, die mensen die kun 

je geen angst aanjagen. Mensen die positief 

zijn, die vrienden hebben, die plezier hebben 

in het leven, die worden niet snel ziek. En als 

ze al ziek worden, dan verenigen zich zichzelf 

uiteindelijk met de dood. Ze verenigen 

zichzelf met de gedachte dat ze sterfelijk 

zijn, dat het leven op deze wereld ooit 

ophoudt en hebben daar vrede mee. Dit 

soort mensen kun je geen angst aanjagen. 

Over deze mensen heb je geen macht.  

 

“Dit lichaam, is slechts geleend, ooit zal ik 

hem weer terug moeten geven. Maar zolang 

ik leef in dit lichaam, zolang ik voel, denk en 

handel, zo lang is het mijn lichaam. Waar ik 

verantwoordelijk voor ben en niemand 

anders. Mijn lichaam, dat ik zo behandel als 

mij goeddunkt. Ik wens geen terugkeer naar 

het oude normaal.  

“Ik wens een nieuw normaal. Met vrije en 

zelfbeschikkende mensen, die 

verantwoording voor zichzelf dragen. Ik 

geloof dat velen van ons hier tezamen staan, 

met dezelfde wens. Dit geeft mij hoop en ik 

dank jullie dan ook. Dank jullie wel.” 

https://youtu.be/GMQuRNBEEb8 

 

https://youtu.be/GMQuRNBEEb8

