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Denk even voor uzelf

Ik heb eens een paar gedachten op papier gezet die vanzelf laten zien dat het
onmogelijk is dat er een pandemie bestaat. 

1. Als er werkelijk een pandemie bestond dan zouden ziekenhuizen geen perso-
neel ontslaan omdat ze zich niet willen laten vaccineren.

2. Als COVID echt zo besmettelijk was, dan zouden alle mondmaskers elke dag
opgehaald worden omdat het uiterst besmettelijk afval is.

3. Als het “vaccin” niet zo verkocht en gehypet zou worden door politiek en
journalisten zouden mensen er nog in kunnen geloven. Nu ze goed werkende
medicatie verbieden is het duidelijk dat politiek en media omgekocht zijn
door Big Pharma! Hoe, dat laat ik in het midden, maar het Albanese con-
tract met Pfizer laat hier DUIDELIJK zien dat er volstrekte geheimhouding
dient te zijn. Pech we hebben het contract! 

4. Er was geen oversterfte te zien in 2020. Als mortaliteit het criterium is
voor een PANDEMIE dan heeft deze nooit bestaan!

5. Als je niet ziek bent, dan kun je niemand besmetten. Een niet bestaand vi-
rus, verantwoordelijk voor een niet bestaande pandemie kan deze niet ver-
oorzaken.

6. Een PCR test dient niet om diagnose te stellen. Er staat duidelijk in de
bijsluiter dat de test alleen mag gebruikt worden voor wetenschappelijk
gebruik!

7. Ineens is COVID tot de A-groep getreden van ZEER besmettelijk ziekten. Dat
is ontzettend overdreven en dient een verborgen politieke agenda.
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8. Er schijnt een apparaatje in het “vaccin” te zitten. Kamervragen leveren
niets op. Alles wordt op het staatsgeheim geheim geschoven terwijl de con-
tracten op straat liggen.

9. Tot nu toe is nergens ter wereld het SARS-CoV-2 virus ergens volledig geï-
soleerd en schoongemaakt gepresenteerd. De wetenschapper die dit PURE DNA
kan presenteren is direct multimiljonair. Geile geldhaaien zoals Osterhaus
en Van Ranst laten niets van zich horen. Ze weten dat ze wetenschappelijke
oplichters en fraudeurs zijn. Ze frauderen al jaren in de naam van Big
Pharma. Chatham House maakte dat wel duidelijk!

We stevenen niet af op het einde van de wereld maar op het einde van een illu-
sie. Wiens illusie hier aan flarden wordt gereten zal binnen een paar maanden
wel duidelijk worden. De grote verliezers zullen alle gevaccineerden zijn.

In oktober 2020 was het al bekend wat voor hevige ‘bijwerkingen’ het “vaccin”
zou hebben. Ook de regeringen MOETEN hiervan op de hoogte zijn geweest. Ook dit
bewijs is in ons bezit.

Misschien kunnen we “bijverschijnselen” beter maar vertalen in VERGIFTIGINGS-
VERSCHIJNSELEN want daar lijkt het meer op.

Ook de vele verhalen over een chronische tekort aan IC-bedden kunnen we gevoeg-
lijk naar het land der fabelen verwijzen. Er waren zelfs MINDER opnames in IC-
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afdelingen dan in voorgaande jaren. Men kan duidelijk zien dat het griepseizoen
van 2014 heel wat gevaarlijker is geweest dan de door corrupte politici, media
en omgekochte wetenschappers hun COVID pandemie van 2020 waarvoor geen bewijs is
te vinden.

Deze pandemie kan alleen door leugens en bedrog vanuit de hoogste kringen in
Den Haag, Brussel en alle andere corrupte meelopers van rijk & machtig blijven
bestaan! Hun grootste wapen is CENSUUR. En men kan op vele verschillende manie-
ren CENSUUR bedrijven. 
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Waarom worden de vele doden, veroorzaakt door het “vaccin”, totaal verzwegen?

Er zijn momenteel al meer doden door het ”vaccin” dan dat er aan de niet be-
staande pandemie zijn bezweken. Hierbij zijn de maatregelen die de vele doden
hebben veroorzaakt in 2020 niet meegerekend. Tenslotte was 2020 maar een flauw
griepjesseizoen!
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