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Corona overpeinzingen in mei

Ik was zeer aangenaam verrast dat Pukkelpop dit jaar zal doorgaan zonder masker
en zonder social distancing. Helaas was de pret maar van korte duur toen ik er
achter kwam dat enkel gevaccineerden en mensen met een negatieve test toegang
krijgen tot het festival. 

Hoe komt het dat een vaccin dat niet eens de goedkeuring van FDA, RIVM of EMA
heeft en dus duidelijk in een testfase zit nu plots de verlossende factor is om
het masker af te zetten?

Hoe komt het dat een test waarvan de uitvinder, Kary Mullis, zelf zegt dat zijn
test (PCR test) niet geschikt is om infecties op te sporen nu plots bepaalt of
iemand negatief of positief is? 

Wat is hier aan de hand? Waarom merken wij niks van een pandemie vanaf het mo-
ment dat we de tv uitzetten en zelf om ons heen beginnen te kijken? Want bij een
pandemie vallen mensen dood op straat neer en dat heb ik nog niet gezien, ter-
wijl dat ook van zeer korte duur is en zeker niet anderhalf jaar aansleept!

Waarom is er geen enkel bewijs te vinden dat het masker helpt om elkaar niet te
infecteren en worden we verplicht dit op te zetten? Wel zijn er tientallen we-
tenschappelijke onderzoeken dat het masker gewoon compleet overbodig is!

Waarom is er geen enkel bewijs dat social distancing ook maar iets verandert
aan ziekenhuisopnames of cases? En die case … wat is dat, COPD of Corona? Geen
enkel ziekenhuis zoekt naar het verschil, alles is CORONA!

Waarom worden gebruikte maskers niet opgehaald alsof het risicovol medisch af-
val is? Dat zijn toch stuk voor stuk met speekseldruppels verzadigde lapjes. Hoe
zit dat?

Waarom is er op google, twitter, facebook, en dergelijke een zware censuur op
iedere stem die met bewijzen komt dat maskers, social distancing, lockdowns en
dergelijke voor geen anderhalve meter werken?

Waarom horen we nooit dat frisse lucht, zonlicht, gezonde voeding, vitamine C,
vitamine D, Silicium en Zink ons beschermen tegen ziekte?

En waarom worden er maatregelen getroffen die lijnrecht staan tegenover een ge-
zonde levensstijl zoals sporten en in de buitenlucht verblijven met zonlicht
voor de vitamine D? U ziet het, meer vragen dan antwoorden.

Wat het vaccin betreft kunnen we misschien een vergelijking gebruiken om één en
ander wat te verduidelijken:

Stel, u koopt een auto waarvan de fabrikant toegeeft dat deze auto nog in de
testfase zit. Ook kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor on-
gelukken die het gevolg zijn van de productie van deze auto. Als de remmen het
niet doen en u rijdt onder een trein is dat op eigen risico.

De folder van de auto ziet er zeer aantrekkelijk uit en u krijgt 1 jaar gratis
wegenbelasting cadeau bij aankoop.

In de media is men vol lof over de auto en raden ze deze echt aan.
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Op andere kanalen hoort u van de eerste doden en blijvend invaliden tengevolge
van productiefouten.

Wat zou u doen?

De auto aankopen voor uw kind zodat zij helemaal zelf naar Pukkelpop kan rij-
den?

Ik hoop dat ik met al deze vragen ook bij u wat vragen heb opgeroepen. En dat u
uw eigen verantwoordelijkheid beseft wanneer u een vaccin pusht dat nog in de
testfase zit en een test die helemaal niks zegt, opdringt aan iedereen die graag
naar Pukkelpop wil komen. 

Het Pukkelpop publiek bestaat vooral uit heel veel zonen en dochters van mensen
zoals ik die met lede ogen moeten aanzien hoe er heel veel niet klopt aan dit
pandemie verhaal en hoe hun kinderen zich laten verleiden een 'auto' aan te ko-
pen die nog in de testfase zit.

En dan nog één dringend vraagje.

Waarom zijn al die kanonnen met klinkende namen een eigen programma begonnen
zoals Lange Frans, Jensen en dergelijke. Als al deze knappe koppen een keer met
elkaar zouden samenwerken en EISEN van de staat dat ze het BEWIJS voor het  be-
staan van het virus zouden overleggen voor een onafhankelijk onderzoek, was het
ganse coronaverhaal ineens de wereld uit geholpen omdat ik na 60 WOB aanvragen
wel besef dat geen enkel land of organisatie in de wereld in het bezit is van
een volledig geïsoleerde en gezuiverde DNA-sequentie. Al deze coronashit is ge-
woon POLITIEK GELUL van corrupte politici, omgekochte journalisten en zakkenvul-
lende medische maffiosi!

Elke wetenschapper die een volledige geïsoleerde DNA-
sequentie  kan  voorleggen  mag  in  Duitsland  per  direct
225.000 euro opstrijken en in Amerika maar liefst een
bedrag van 1,2 miljoen! En daar dit nog nooit is uitbe-
taalt, weet ik zeker dat NIEMAND in heel de wereld in
bezit is van het geïsoleerde SARS-CoV-2 virus dat de
complete nieuwe ‘ziekte’ COVID-19 zou veroorzaken! 

Het was altijd al de gewone ordinaire GRIEP, voor de
kar gespannen van omgekochte genocideplegers die zeker
gestraft dienen te worden voor hetgeen ze onze landen en
hun inwoners hebben aangedaan.

Dus, als u vandaag of morgen dan toch weer naar de
rechtbank trekt, EIS dan een keer dat DE STAAT bewijst
dat het virus bestaat.

Veel meer zal niet nodig zijn om deze CORRUPTE KOLEREN-
ZOOI op de knieën te krijgen!
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