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Mattias Desmet
July 30 at 7:21 AM · 

Beste vrienden en volgers, ik had me tijdens mijn vakantie voorgenomen om de sociale media zoveel mogelijk te
laten voor wat ze zijn, maar soms maakt een mens al eens een kleine uitzondering. Ik kreeg de voorbije week bij
herhaling dezelfde recensie van mijn boek toegestuurd, een recensie van de hand van de Amerikaanse psychiater
Peter Breggin en zijn vrouw Ginger Ross Breggin. Ik besloot uiteindelijk om die recensie dan ook maar eens te
lezen. Ik had maar een paar lijnen nodig om te begrijpen dat Peter en zijn vrouw niet helemaal gelukkig zijn met mijn
theorie over massavorming en totalitarisme. Ze verwijten me onder andere dat ik probeer te verhullen dat er een
groot complot aan de gang is en dat ik eigenlijk niet weet wat massavorming is. Hoe zouden er nu massa's kunnen
gevormd worden in de coronacrisis, mensen mochten niet eens fysiek samenkomen? Ik zou zeggen: een massa
moet helemaal niet fysiek samenkomen om een massa te zijn. Jacques Ellul beschreef dat heel raak in zijn boek
Propaganda. De moderne massa's zijn quasi altijd zogenaamde 'eenzame massa's', waarbij de individuen allemaal
thuis in de zetel zitten maar via de massamedia allemaal in de greep zijn van dezelfde beelden, voorstellingen,
verhalen. Het is zelfs in die toestand van eenzame massavorming dat individuen maximaal vatbaar zijn voor
indoctrinatie en propaganda. De kritieken van Breggin en Breggin gaan echter een stuk verder dan dat. Ik zou aan
'victim blaming' doen en doelgericht 'de tegenbeweging' demoraliseren (mijn boek is niet wat het lijkt te zijn, ik word
betaald om de tegenbeweging met een schuldgevoel op te zadelen, ik ben, kortom, controlled opposition):

'Desmet’s book is a dangerous Trojan horse calculated to keep us feeling confused and self-blaming and for giving
hostile forces ammunition for discrediting both the suffering of people under COVID-19 and for dismissing anyone
who researches and finds conspiracies behind COVID-19. It pushes a psychology and philosophy in which human
beings are devoid of individual value and the ability to make rational choices. It strengthens the enemies of freedom
while discouraging research into the enormous organized, highly coordinated threat of growing totalitarianism
throughout the world. Worse yet, it could discourage well-meaning individuals from taking action to defend our
freedoms — and that appears to be a major unwritten purpose behind his book.'

Met enige zin voor humor: Zo leert een mens nog eens iets nieuws omtrent zichzelf! Beste Peter, beste Ginger
Ross, misschien moeten we eens een virtueel kopje thee drinken samen en eens rustig van mens tot mens met
elkaar spreken? Stuur me een mailtje en je mag me alle vragen voorleggen die je wil, ik zal naar beste vermogen
antwoorden. We kunnen er zelfs samen een podcast over maken. Ik denk inderdaad niet dat de wereld in de eerste
plaats kapot gaat aan een groot complot - de samenleving gaat in de eerste plaats kapot aan een bepaalde
ideologie, een bepaald mens- en wereldbeeld. Het is pas in tweede instantie dat allerhande instituten en personen
macht opbouwen en de bevolking in hun greep krijgen. En daar is die bevolking inderdaad niet onschuldig aan. Elite
en bevolking vormen een afspiegeling van elkaar, allebei bepaald door en gegrepen in dezelfde ideologie. De
bevolking als een passief slachtoffer zien, zal de bevolking niet helpen. De oplossing voor de impasse waarin we
ons bevinden bestaat niet uit het met geweld elimineren van wat voor elite dan ook. In tegendeel: dat is het recept
voor zelfdestructie. De oplossing bestaat wél uit het vergroten van de ruimte voor menselijkheid. Dat geldt ook voor
wat jullie 'de tegenbeweging' noemen. Die tegenbeweging gaat niet kapot doordat ze geïnfiltreerd wordt door een
complotterende controlled opposition. Als de tegenbeweging van iets schade ondervindt, dan is het van het feit dat
ze, nu hun object van angst even wat naar de achtergrond verdwenen is, mekaar in de haren vliegen en de moeite
niet meer doen om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. Doe dus gerust jullie verhaal bij mij en ik ga
luisteren. Ik van mijn kant ga ook moeite doen om mijn verhaal zo goed als mogelijk nog eens te vertellen, deze
keer geformuleerd als een antwoord op jullie kritieken en bedenkingen. Mattias
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Steven Van de Moer
Een podcast met Tineke en Hildegard, da’s volgens mij ook nog iets om naar uit te kijken. 😎

Mattias Desmet
Steven Van de Moer Haha, ja, wel, 't zou ook wel wat kijkers aantrekken.

Yuri Landman
Mattias Desmet Wat een druktemakers. Die psychiaters hadden ook gewoon eens kunnen spitten in alle
boeken die dit al 100 jaar verkondigen.

Wat mij recent opviel was de zeer goede historische opsommingen van Baschwitz en Reiwald, waarbij
het mij opviel dat Baschwitz een zeer rare switch maakt in de laatste 20 pagina’s in zijn boek over
massapsychologie met een vrijwel volledige ontkenning bijna vh verschijnsel massavorming. Totaal
onnavolgbaar. Die van Reiwald vond ik helderder.

Wel vind ik het interessant dat Baschwitz komt met de ‘stomme massa’ die een soort bystander effect in
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de massa zijn.
Dat heb ik nog niet veel in de andere boeken gelezen en ik denk dat dit klopt. Ik zie die benoeming ook
niet in jouw boek, maar maakte veelvuldig mee dat mijn vrienden 1-op-1 welliswaar helder spraken, maar
waren desondanks toch uiterst volgzaam. 

Ze gingen echter totaal niet protesteren op het Malieveld en deden braaf het kapje op, 3x de prik en alle
andere idioterie. Zij waren absoluut de stomme massa.

Mattias Desmet
Yuri Landman Noot gehoord van 'de stomme massa'. Ga ik eens opzoeken.

Peter D'hondt
Het is wel opvallend dat ik hier nog maar één kritische reactie zie. Doet denken aan dezelfde
volgzaamheid van experts aan ‘de andere kant’.. Ik zag hier zelfs al een reactie passeren waarin iemand
kritiek gaf zonder het artikel te lezen. Waar hebben we dat nog gezien?..

Alsof Fitts en Breggin helemaal niets van waarde toevoegen. Komaan zeg. Dat zijn niet de minsten hè.
Hun ervaring, elk in hun eigen expertise, kan echt wel tellen hoor. In het gesprek tussen Fitts en Breggin
krijg je daar alvast al een idee van (zie hieronder, voor de volledigheid), maar wat Fitts betreft, zijn er heel
wat interviews met haar te vinden die dit nog veel beter aantonen.

En ja, ze gaan heel kort door de bocht door controlled opposition te suggereren, en ze missen heel wat
nuancering in de visie van Mattias (Het hoofdstuk over complottheorieën in zijn boek vond ik ook kort
door de bocht.). Ze reageren ook hier en daar vanuit emotie, maar is dat niet menselijk? En wat heeft dat
te maken met de inhoud van de argumenten?

Wat we hier in mijn ogen moeten vermijden is de baby weggooien met het badwater, zoals zij twee dat
ook doen met de theorie van Mattias.

Als de moeilijke vragen niet besproken worden, dan gaan we niet uit de verdeeldheid geraken. Ik kijk dus
enorm uit naar een CONstructief gesprek tussen beide partijen. Laat maar komen!

https://home.solari.com/special-solari-report-mass-formation-a-decoy-for-digital-concentration-
camps-with-dr-peter-breggin/?fbclid=IwAR0-7YZp509q5Dmntb8OnErF5B7F_L-DkQjB
_7s3OptLoa6swaRqNrR_PMg

Special Solari Report: Mass Formation: A...
home.solari.com

Mattias Desmet
Peter D'hondt In grote lijnen akkoord hoor. Ik heb ook nooit gezegd dat ik denk dat die twee
mensen niets zinnigs te zeggen hebben (al moet ik eraan toevoegen dat ik hun werk eigenlijk
nauwelijks ken). En ik kan alleen maar herhalen, ik ben zeker tot gesprek bereid. Als zij tenminste in
de nabijheid durven komen van iemand die ongetwijfeld door de CIA betaald wordt 😉
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Thierry Ianek
Er is een kabal ( dat de protocollen vd wijzen van zion een vervalsing is bewijst NIET dat er geen kabal is.
Dat bewijst enkel dat die protocollen vals zijn ) en deze kabal dient afgezet en berecht te worden. Deze
kabal spreekt hier en daar zelfs openlijk over zichzelf. Je moet volgens mij ook in een soort van hypnose
zijn om dit niet te kunnen zien. Een soort van stockholmsyndroom hypnose. Maar er moet ook verder
gekeken worden want de kabal is een symptoom. Vergelijk het met een kankercel. De kankercel moet
verwijdert worden maar er moet ook gekeken worden naar de oorzaak waarom de kankercel is kunnen
groeien. Als je als roker longkanker hebt moet je die longkanker trachten genezen EN stoppen met roken.
Enkel de kanker genezen gaat wss resulteren in dat de kanker terug komt. En enkel stoppen met roken
gaat de kanker niet doen weggaan. Ik denk persoonlijk dat deze kabal gaat vallen en nu ook in
totalitarisme ontspoort omdat hij door de mand aan het vallen is en meer en meer mensen zich van hem
bewust worden. Ik vrees dat we echter zullen blijven roken en dat er dan weer een nieuw totalitair bestel
zal ontstaan en mogelijk zelfs uit de antikabalbeweging.

Mattias Desmet
Thierry Ianek Er is een bevolking en er is een bovenlaag, die convergeert in een klein aantal
globale instituten en een klein aantal mensen die inderdaad veel macht hebben. Maar je moet
voorzichtig zijn met de oorzaak van alle kwaad altijd op 1 punt te leggen (zoals jij ook zegt). Eigenlijk
kan je de oorzaak quasi willekeurig waar leggen. Denk aan de vlinder in het Amazonewoud die een
orkaan veroorzaakt in Texas. Als je oorzakelijk redeneert, moet je dat dus altijd doen met besef van
de uiteindelijke effecten die je met je discours wil teweegbrengen.

Inge Nickson
Ik heb het interview dat Fitts met hem had gezien. Ik was al benieuwd wat jij ervan zou vinden.

Mattias Desmet
Inge Nickson Ik zag er onmiddellijk een kans in 🙂Toegegeven, ik moest ook eerst wel even
slikken. Het draagt volgens mij de sporen van een te grote dosis woede en wantrouwen. De
intellectuele aantijgingen zijn over het algemeen onjuist en hij weigert om de nuances te zien in wat
ik schrijf/zeg.

Ron Spikes
Er bestaat natuurlijk niet zoiets als een homogene 'tegenbeweging'.
Ik zie meer verdeeldheid ontstaan dan ooit.
Het verbaast me niet dat ze je trachten te demoniseren : je kan niet in een 'kamp' worden ondergebracht
omdat je fluctueert in wat ik noem het 'middenveld'.
Als je niet kan worden ondergebracht in kamp A of kamp B, ben je per definitie verdacht.
Al eerder heb ik geschreven dat mensen niet fysiek hoeven samen te komen om van massavorming te
spreken, en wel hierom...
Mensen gaan resoneren in een gemeenschappelijk energetisch veld, dat geen fysieke grenzen heeft.
Alles in het universum is energie, frequentie en trilling, poneerde Nikola Tesla.
Iedereen is uiteindelijk verbonden met elkaar.
Mensen kunnen gaan 'meetrillen' met het veld waarmee ze op basis van overtuigingen op dat moment
resoneren.
Ik ben geen wetenschapper, maar laat psychologie nu mijn lievelingsvak geweest zijn.
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En dus vind ik dat ook in de metafysische richting - out of the box - moet worden gekeken om bepaalde
fenomenen zoals massavorming te verklaren.

Mattias Desmet
Ron Spikes In September ontmoet ik Rupert Sheldrake - heel benieuwd.

William Collett
We kunnen de vraag ook omdraaien…. Door wie worden/werden zij betaald ? Wie gaf hen opdracht om
deze recensie te schrijven ?

Mattias Desmet
William Collett Je zou het inderdaad gemakkelijk kunnen omkeren. Maar mijn mening is: ook zij
worden door niemand betaald. Ze spreken vanuit hun frustratie, woede, machteloosheid en
wantrouwen. Ik kan die gevoelens wel begrijpen, maar het zijn typisch het soort gevoelens waar je
moet mee opletten.

Lu Worman
It’s almost refreshing as an illustration to what you are saying in your book Mattias Desmet… the way
you organized and displayed the phenomena of mass formation practically just put the puzzles in my
head and my heart into the picture. Thank you �

Marci Andersen Johns
Breggin’s criticisms are not correct. 
What I have learned about mass formation and mass hypnosis from you has really helped me understand
what is going on, and what the solution is. It encouraged me to speak up and to keep speaking up.

Huguette Vandersteen
Mattias Desmet opnieuw mijn ontroerde dank en bewondering voor jouw SERENE GEESTKRACHT.
Knap ook dat je dit OPENHARTIG met ons deelt 🙏🍀💖!

Verhoeven Wim
Mattias Desmet, men ziet de wereld altijd vanuit de eigen binnenwereld. Ik kan enkel maar hopen dat we
altijd eens kijken naar wat ze zelf projecteren. Always remember, hoge bomen vangen veel wind. Dus
steek je wortels diep in de grond.
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Lorenzo Goossens
Interessante reviews! Ik vind geldige standpunten in beide visies en ik denk dat beide visies nodig zullen
zijn om de voorbije en huidige realiteit te verklaren. Die beide visies moeten elkaar dan wel vinden, wat
wil zeggen dat de scherpe kantjes ervan zullen afgevijld moeten worden.

Livine Schroyens
Beste Mattias, ik kan je de video's en boek van Juno Burger aan raden. Die heeft een hele mooie
therapie, van hoe je het best kan omgaan met wat de elite doen.

Claudine Horta
Ik kan het hiermee enkel mee eens zijn . Je schrijft wat ik denk en nooit zo goed onder woorden zou
kunnen brengen . Waarvoor dank.

Annick Heuzel
Hoi Mattias, ik las je boek, langzaam en aandachtig. Ook ik dacht bij momenten "hij is wel héél neutraal!"
omdat je niet éénzijdig geschreven hebt, vandaar ook jou succes zou ik zeggen! Het is niet voor niets een
bestseller, tot spijt van wie 't benijdt! Je verdient een pluim!

Kathleen Lutgen
Zeer benieuwd naar jullie gesprek! Wat leven we toch in interessante tijden!

Rita Van den Sande
Iets dat geschreven is door iemand uit een klein landeke, en dan succes heeft zelfs in Amerika, kunnen
de Amerikaanse psychiaters die daar zelf niet aan gedacht hebben moeilijk verteren en zoeken hard om
iets te vinden zodat ze kunnen bekritiseren.

Borislava Katzarova
J'ai l'impression que le couple Ross a mal interpété les écrits de Mattias. En tout cas j'aime la proposition
de Mattias d'en discuter avec eux et éclaircir leur points de vue!:) Bravo encore à Mattias pour son travail!

Jan Roeckx
Ik heb de indruk dat hij je boek niet heeft gelezen of nooit écht naar je discours heeft geluisterd: jij zegt
toch heel duidelijk dat mensen fysiek niet hoeven samen te komen om een massa te vormen. Misschien
valt hij zelf wel onder de categorie 'controlled opposition'... ('Al wat ge zegt, zijt ge zelf' zeiden wij vroeger
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op de speelplaats). Hoe dan ook, ik vind het mooi en tot voorbeeld strekkend hoe je hem uitnodigt tot een
dialoog! Als hij recht in zijn schoenen staat, zal hij daar vast op ingaan...

Géraldine Gobert
Het verbaast me dat mensen soms niet begrijpend kunnen lezen. Het verbaast me des te meer van
psychologen en psychiaters. Zijn ze net niet opgeleid om patronen te zien in taal, beeldvorming,
gevoelens, en het identificeren van 'externe verlosser' om deze gevoelens te onderdrukken? De patronen
waren zo duidelijk zichtbaar...

Christel Fierens
Bijzonder! Super dat jij je niet uit je lood laag slaan...

Lieve Verhoeven
Tegenwind zal er altijd zijn en wanneer je hier goed met omgaat kan dit je alweer een hele eind verder
brengen. 😉

Bert Westra
Mooie reactie: Oproep om te praten, in plaats van de ander te veroordelen.
We zullen hier toch ooit met zijn allen uit moeten komen.

Iris Scheys
Volgens mij hebben ze je boek niet goed gelezen ☺  Ik was zeer onder de indruk van je objectiviteit en
zelfs de ‘zelfspot’ wanneer het ging over controlled opposition. Tegenstanders zullen er altijd zijn.
Meningen ook. Ik wens je veel plezier met de fijne recensies en goede gesprekken met de mensen die
andere meningen toegedaan zijn!

Bart Morren
Ik blijf mijn mening verkondigen,maar niet iedereen is overtuigd...hoeft ook niet voor mij....ik kan me
helemaal vinden in je boek....het maakt me minder extreem en rustiger.

Thierry Ianek replied · 3 replies

Anne Vanneste
Mathias , echte hoge bomen zoals jij vangen veel wind….. vele mensen bewonderen je, dus ….

Katharina Lienhard
It could be interpreted that Peter and Ginger Breggin might have recognised themselves in the
mechanism of totalitarianism... Thank you Matthias Desmet for your clear and unagitated work!

Jan Depraetere

😀
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Mattias Desmet, je blijft een groot en te respecteren 'denker', ook in je commentaren.😀

Stephanie Pollart
Mja, ik kan Breggin wel ergens volgen. Wat mij ook enorm gestoord heeft in de psychoanalytische
kijkwijze is inderdaad “the Victim blaming” Het ligt allemaal aan hoe je ernaar kijkt en jouw onbewuste,
alsof ouders niet moedwillig hun kinderen kunnen mishandelen. Nee, het draait om jouw perceptie, jouw
beleving. Maar bon, die aanpak is enorm pijnlijk, omdat jouw beulen zo hun verantwoordelijkheid
‘ontlopen’. Wat je nodig hebt, is verdorie een therapeut die jou helende ervaringen kan geven, maar ipv
krijg je opnieuw maar eens victim blaming voorgeschoteld. Breggin reageert vanuit zijn emoties en ziet
paralellen met die therapievorm die uiterst schadelijk is voor mensen die mishandeld zijn geweest. Maar
bon, wat Mattias hier doet, is niet bedoeld als therapie en in deze moet hij wel objectief de 2 kanten
kunnen bekijken. Het is niet de bedoeling dat de benadeelden hier een helende ervaring door opdoen. Ik
zie wel waarom Breggin zo kwaad is op de psychoanalytische school. Ik ook. En hij beseft als geen ander
dat de sleutel tot herstel Empathie is! Één van de weinigen die dat beseffen. Ik volg hem al een hele tijd.
Hij is één van de eersten die durfde te vechten tegen de farmaceutische industrie en de psychiatrie! Een
held in mijn ogen.

Hildegard Vandromme
Mattias Desmet Waarom zouden de Breggins een kopje thee met je willen drinken als je over hen zegt
dat "Ze spreken vanuit hun frustratie, woede, machteloosheid en wantrouwen."? Ik zou er alvast niet veel
zin in hebben als er zo denigrerend over mij wordt gesproken. 
Als je vindt dat er onjuiste intellectuele aantijgingen worden gemaakt dan kan ik de behoefte om daarover
van gedachten te wisselen begrijpen. Maar op voorhand al een soort karaktermoord plegen op de
persoon van wie die kritiek komt, wijst voor mij dan toch op een gebrek aan rationaliteit van jouw kant. 
Mijn indruk is dat je het behoorlijk raakt dat er kritiek komt op je boek. Terwijl er volgens mij ook positieve
kritiek kwam, mijn indruk is een pak meer zelfs, en het goed verkoopt. Wat maakt het dan uit als iemand
negatieve kritiek heeft? 
Je schrijft "Ik van mijn kant ga ook moeite doen om mijn verhaal zo goed als mogelijk nog eens te
vertellen". Het probleem is niet dat je je verhaal niet goed vertelt, op zich is het coherent. Het probleem is
volgens mij dat je verhaal ontspruit uit een aantal - bewust of onbewust - blinde vlekken. Je verhaal houdt
geen rekening met de realiteit van machtsstructuren en met het feit dat ipv het organisch fenomeen van
massavorming we ook kunnen te maken hebben met bewuste manipulatie van de bevolking. En ja, dan
moet je schuldigen gaan aanwijzen en de confrontatie zoeken. En daar lijken heel veel mensen erg bang
van te zijn, zo bang dat ze zelfs het bestaan van bepaalde zaken gaan ontkennen. 
Zoals hier en daar in de commentaren hebben sommigen, waaronder mezelf, een probleem met het feit
dat je weigert te kijken naar mogelijk kwaad opzet bij alles wat er gebeurt en dat vragen om daarover in
dialoog te gaan, niet beantwoord worden. Natuurlijk heb je het vast erg druk, maar we stellen ook vast dat
je wel tijd maakt om met meer prominente figuren in dialoog te gaan. Dat creëert dan ook het beeld van
een "nieuwe elite" waar jij deel van bent gaan uitmaken.

Wouter Mareels replied · 17 replies
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