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Woedende patholoog: al die ‘coronagevallen’
zijn helemaal geen gevallen!

De PCR-test geeft in meer dan 95 procent van de gevallen een vals-positief re-
sultaat. Dat zegt de Canadese patholoog Roger Hodkinson in onderstaande video,
die op (a)social media is geplaatst door voormalig BBC-verslaggeefster Anna
Brees. Deze vals-positieven, die ‘gevallen’ worden genoemd, zijn de drijvende
kracht achter de grafieken die je in de ochtendkranten ziet, zei Hodkinson.

“Het zijn helemaal geen gevallen!” zei hij tegen de aanwezigen. “Ze zijn net zo
gezond als jullie!”

De arts voegde toe dat de waarheid op brute wijze de kop ingedrukt wordt door
de mainstream media. “Ze liegen elke avond tegen je op de televisie.” Dr. Hod-
kinson voegde toe dat de sociale media op grote schaal censureren en dat de
waarheid alleen via alternatieve media naar buiten komt.

Dr. Hodkinson received his general medical degrees from Cambridge University in
the UK (M.A., M.B., B. Chir.) where he was a scholar at Corpus Christi College.
Following a residency at the University of British Columbia he became a Royal
College certified general pathologist pic.twitter.com/w9N0EvZYuf

— Anna Brees (@BreesAnna) July 27, 2021

Ze houden laf hun mond
Ook artsen liegen tegen je, benadrukte de patholoog. “Ze houden laf hun mond en
laten inkomen prevaleren boven ethiek. Die ethiek – ten eerste, niet schaden en
geïnformeerde toestemming – wordt met voeten getreden door onze overheid!”

“Politici en hun ongekozen marionetten gebruiken
angst als excuus om belachelijke verplichtingen op
te leggen waarvan niet is bewezen dat ze effectief
zijn,” zei hij.

Grootste hoax ooit
De patholoog haalde eind vorig jaar het nieuws toen hij zei dat mensen ‘om de
tuin worden geleid’ door hun overheid en dat het coronavirus niet erger is dan
een ‘stevige griep’. Hij sprak van ‘de grootste hoax ooit’. 

“Er is sprake van ongefundeerde hysterie die wordt
aangewakkerd door de media en politici.”

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://ambassadorlove.wordpress.com/2021/06/13/game-changer-roger-hodgkinson-blows-whistle-to-reimer-fuellmich/
https://t.co/w9N0EvZYuf
https://westernstandardonline.com/2020/11/senior-doc-says-alberta-politicians-playing-medicine-media-driving-hysteria/
https://twitter.com/BreesAnna/status/1419962029545345027?ref_src=twsrc%5Etfw

	Woedende patholoog: al die ‘coronagevallen’ zijn helemaal geen gevallen!
	Ze houden laf hun mond
	Grootste hoax ooit


