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We hebben te maken met een coronapandemie omdat volgens de officiële
cijfers veel mensen zijn overleden aan wat men covid-19 noemt. 

Maar, als mensen de waarheid zouden weten, dan zou er nooit een
coronapandemie zijn geweest. 

Leugens, leugens en nog veel meer leugens, dat is wat wij de coronapandemie noemen en waarvan
het einde nog lang niet van in zicht is. 

Het begint met een variatie van de griep waarbij, net zoals ieder jaar, oudere en zwakke mensen
doodgaan. Ze gaan niet dood aan de griep, maar ze gaan dood aan de complicaties die optreden
omdat ze de griep krijgen bovenop al die andere kwalen die ze al hebben. 

Als jij vergevorderde kanker hebt en je immuunsysteem is vernietigd door de chemo, dan ben je heel
erg kwetsbaar als je de griep krijgt, want die kan je op dat moment net het laatste zetje geven. 

Ze hebben de nieuwe ziekte covid-19 bedacht door bij een paar zieke mensen in China wat genetisch
materiaal af te nemen en dit te bombarderen tot een virus. 

Dan gebruiken ze een techniek, de PCR test, die slechts minuscule deeltjes genetisch materiaal
nodig heeft om volgens de uitvinder Kary Mullis alles wat je maar wilt aan te tonen. Dit, omdat de door
hem uitgevonden techniek nooit bedoeld is om een virus of wat dan ook aan te tonen. Als je precies
wilt weten waarom die test niet werkt, verwijzen wij naar dit eerdere artikel.
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Vervolgens verklaren de gezondheidsautoriteiten dat de griep volledig is verdwenen. Dit omdat
iedereen handen wast, mondkapjes draagt en afstand houdt. 

Hoewel dit fantastisch werkt voor de griep volgens de officiële kanalen, werkt dit helaas niet voor
corona, want die slaat genadeloos toe. Iedere dag worden dan ook in het journaal, in plaats van de
voetbaluitslagen, het aantal coronadoden gemeld. 

De bevolking wordt steeds banger en is dan ook heel graag bereid om zich op die basis in te laten
spuiten met een experimenteel goedje dat waarschijnlijk hun ondergang betekent.

Je hebt met dat experimentele vaccin twee soorten doden. Je hebt de doden direct na de vaccinatie,
dat wil zeggen binnen enkele maanden na toediening, en je krijgt de doden op de wat langere termijn,
volgens een aantal bekende wetenschappers. 

Die directe vaccinatiedoden is iets waar we nu mee te maken hebben. Je zou denken dat men toch
aardig met de mond vol tanden staat als in een land als Engeland zo langzamerhand meer dan de
helft van de mensen die doodgaat aan covid-19 is gevaccineerd.
(https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-
die-with-covid-have-been-vaccinated) 

Natuurlijk niet wordt er dan gezegd, die mensen zijn doodgegaan om het vaccin heel effectief is, maar
nog niet perfect en nog niet volledige dekking geeft tegen alle variante (die ze verzinnen waar je bij
staat). 

Het is crimineel wat de mainstream media doen, want die mensen zijn gestorven als gevolg van de
vaccinatie, niets meer en niets minder. 

Maar, af en toe komt toch de waarheid boven drijven zoals nu in Portugal waar volgens een uitspraak
van een rechtbank wordt gesteld dat in dat land niet 17.000 mensen zijn overleden aan covid-19,
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maar slechts 152. 

Dit verhaal wordt vermeld op de website van America’s Frontline doctors
(https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-
of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/) en dat betekent dat minder dan 1 procent van alle covid-
19 sterfgevallen werkelijke covid-19 sterfgevallen waren. En zelfs dat aantal is waarschijnlijk nog veel
te hoog want er bestaat geen SARS-CoV-2 virus.

Het betreft hier een rechtszaak die is aangespannen vanuit een burgerinitiatief, waarbij de rechtbank
de gegevens opeiste uit een nationale database “Sistema de Informação dos Certificados de Óbito
(SICO), waar alle sterfgevallen staan vermeld met doodsoorzaak.

Na analyse van die gegevens kwam de rechtbank tot het oordeel dat bijna al die 17.000 mensen zijn
overleden aan de gevolgen van de kwalen waar ze al aan leden. De reden dat ze werden aangemerkt
als coronadoden was omdat ze wat genetisch materiaal bij zich droegen, waardoor ze “positief” waren
getest. 

Wie het vonnis zelf wil lezen (in het Portugees) kan dat hier doen. (https://andre-dias.net/wp-
content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf)

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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