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Dat onbekend apparaatje in het Pfizer
“vaccin”- wat is dat nu precies?

Albanees contract met Pfizer onder de loep

Contract hetzelfde voor alle landen
De contracten van Albanië en Brazilië met Pfizer komen nagenoeg volledig met
elkaar overeen. Het is waarschijnlijk dat Nederland en België voor dezelfde
voorwaarden hebben getekend, des te meer omdat Carlos Murillo, Pfizer-CEO van
Latijns-Amerika, onder ede heeft verklaard dat Pfizer voor elk land dezelfde
voorwaarden heeft gesteld in het leveringscontract.

Belangrijke punten in de contracten?

1. Pfizer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele bijwer-
kingen. De koper (een overheid) betaalt eventuele schadeclaims als gevolg
van bijwerkingen.

2. De koper moet van Pfizer erkennen dat de langetermijneffecten van het
“vaccin” onbekend zijn.

3. De koper moet van Pfizer erkennen dat de effectiviteit van het “vaccin”
onbekend is.

4. De koper moet van Pfizer erkennen dat er onbekende bijwerkingen kunnen op-
treden na toediening van het “vaccin”.

5. Een (onbekend) apparaat(je) en/of andere technologie valt onder de defini-
tie van het Pfizer-“vaccin”.

6. Goedkopere en effectievere medicatie die op de markt komt of al op de
markt blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld ivermectine, mag geen aanleiding
vormen om het contract op te zeggen. Oftewel: de Pfizer-injectie moet hoe
dan ook aan de man gebracht worden, zelfs als er veel betere alternatieven
zijn.

Punt 6 maakt van alle politici en meewerkende ambtenaren, semi-ambtenaren zoals
van het RIVM, politie en mensen zoals Van Ranst en Osterhaus REGELRECHTE MOORDE-
NAARS! We hebben echt niet meer bewijzen nodig om in Nederland en België VOLKS-
TRIBUNALEN op te gaan richten. 

We hebben een rechter nodig, 2 advocaten en 12
burgers die begaan zijn met het lot van de ontel-
bare gestorven en zwaargewonde mensen na de gift-
spuiterij! Meer is niet nodig.  Na de uitspraken
van het tribunaal zijn die schoften mogelijk ALLE-
MAAL  VOGELVRIJ  en  kan  het  corrupte  statutaire
recht op de schop. 

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! 

http://echtekrant.be/
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Terug naar ons gewoonterecht en eerlijkheid in de
rechtsspraak! We hebben genoeg van de politieke
corruptie in de rechtsspraak! Contact!

Inmiddels weten we wel wat dat “apparaatje” van Pfizer en anderen is: Graf-
eenoxide, ingepakt in 4 typen lipides, een nanotechnologie bedoeld om zenuwstel-
sel en organen te reguleren met remote control. 

Alleen  specialisten  kunnen  achterhalen  dat  dit
“apparaatje” in het “vaccin” zit, want het moet
voor het publiek top secret blijven. Vandaar dat
het patent dit “apparaatje” NIET beschreven heeft,
want het is een “Trade secret”.

 

De overheid heeft dus blijkbaar ook van alles getekend, ook een geheimhoudings-
verklaring. Antwoorden zullen wegens die clausule dan ook uitblijven. Dat bete-
kent dat een massa mensen hun twijfels alsnog aan de kant zetten en met spoed
een injectie gaan halen. 

Aan de artsen en injecteurs zouden dan dus deze
vragen moeten worden gesteld, om te achterhalen of
zij weten waar ze mee bezig zijn in het kader van
“informed consent”. Of zij in de gaten hebben dat
ze de onwetenden met een “apparaatje” injecteren.

Hier de 33 vragen die de Nederlandse overheid voor haar kiezen krijgt. Mis-
schien moesten deze vragen ook maar eens gesteld gaan worden in de andere bana-
nenrepubliek met een stelletje APENDROLLEN aan het bewind, genaamd BELGIË!

De premier in België is een hoerenloper daarom zaten we zo lang opgesloten met
een interimregering gevormd uit spelers waar nog nooit iemand van had gehoord.
Want dat hoertje moest uit De Croo zijn leven verdwijnen om het aureooltje van
zijne SCHIJNHEILIGHEID schoon te houden. Hij was voorbestemd om premier te wor-
den terwijl dat nooit door het volk werd beslist. Wie nomineerde De Croo?

Daarentegen hebben we een heuse nietsontziende MARXIST op het ministerie van
GENOCIDE. Hij geeft ook niet veel om geld. Voor hem stelt het niet veel voor om
miljoenen in brand te steken zolang fraude en omkoperij van de partij maar niet
aan het licht komen.

Denkt u echt dat politici iets geven om UW GEZONDHEID? Vergeet dat maar. Zolang
hun diepe steekzakken worden gevuld kan de burger doodvallen. Dat is dan ook wat
burgers massaal doen na de Pfizer apparaatjes injectie met als bonus grafeenoxi-
de waardoor het bloed vroeger of later gaat klonteren.
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