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Stephen Smith, expert infectieziekten:
“hydroxychloroquine (kinine) had

honderdduizenden levens kunnen redden”

Uit een nieuwe studie blijkt dat hydroxychloroquine levens kan redden. Tijdens
het onderzoek werden 255 coronapatiënten gevolgd die aan de beademing lagen.
Door hydroxychloroquine en azitromycine toe te dienen, verbeterde de overleving
met meer dan 100 procent.

Infectieziektedeskundige Stephen Smith, één van de auteurs van de studie, zei
op Fox News dat het middel in de Verenigde Staten 100.000 levens had kunnen red-
den. Officieel zijn daar ruim 600.000 mensen overleden met corona.

Crimineel dekt de lading niet eens
“Schandalig is nog zwak uitgedrukt,” reageerde presentatrice Laura Ingraham.
“Crimineel dekt de lading niet eens.”

Smith zei dat het in het ziekenhuis waar hij werkt, en ook in andere ziekenhui-
zen, verboden is om coronapatiënten te behandelen met het bekende malariamiddel.
Hij spreekt van een ‘uniek verbod’ binnen de Amerikaanse geneeskunde.

Nederland
Nederlandse artsen die coronapatiënten hydroxychloroquine voorschrijven, kunnen
een boete verwachten die kan oplopen tot 150.000 euro, zo waarschuwde de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onlangs.

Volgens de inspectie is het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen
‘een risico voor de kwaliteit van zorg’. De IGJ stelt dat ‘bewezen is dat hy-
droxychloroquine niet effectief is, en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan
veroorzaken als hartritmestoornissen’. (Ik zou de  ‘inspectie’ aanraden om eens
een ECHT ONDERZOEK te bestuderen over wat SPIKE-Eiwitten, geproduceerd door de
mRNA in het zogenaamde vaccin dat feitelijk een GENETISCHE BEHANDELING IS IN EEN
KLINISCHE DERDE TESTFASE dwz NIET GOEDGEKEURD OM ALS MASSAVACCIN TE GEBRUIKEN1,
in het lichaam veroorzaken)

Uit deze nieuwe wetenschappelijke studie blijkt dus dat het middel wel degelijk
effectief is en talloze levens kan redden.

De CORRUPTE en van rijksgelden afhankelijke IGJ liegt want het ‘onderzoek’ waar
zij op doelen is uitgevoerd door wat klunzen van de WHO die BEWUST veel te hoge
doses voorschreven aan de proefpersonen waarvan er enkelen nadien zelfs zijn ge-
storven!

Daarom dring ik erop aan om uw kinine ZELF te maken. Een kind kan de was doen!
Neem daarbij  zink en  extra vitamine C en u zult nooit geveld worden door een
‘griepje’ want meer stelt het zogenaamde ‘PANDEMISCHE virus’ niet voor!

Naar het recept om zelf uw kinine te maken!

1 Dit is een oorlogsmisdaad, genoemd in zowel de Code van Neurenberg als de Conventie van Genève! Waar zijn 
onze ‘grote’ strafpleiters nu? Ook te afhankelijk van de corrupte overheden hun geld zeker? Waarom laten justitie, 
politie en leger ons nu MASSAAL in de steek? Bang voor hun baantje? Wel, in het plan van Rijk&Machtig worden 
ook jullie allemaal vervangen en wel door een stelletje ROBOTS! Ook jullie leven en toekomst staat op het spel!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.28.21258012v1
http://echtekrant.be/artikels/oplossing.html
https://tfipost.com/2020/06/in-utter-humiliation-who-forced-to-resume-hcq-trial-as-the-study-by-the-lancet-found-questionable/
https://nypost.com/2020/06/03/who-resumes-hydroxychloroquine-research-after-bad-data/
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