Mijn laatste bericht over de
zogenaamde
Coronavirustoestanden
Artsen helpen mee om het opgeklopt GEZEIK over het
Coronavirus in stand te houden en ik zal u vertellen HOE!
1. De mortaliteit voor elke griep is minimaal 3%. Dit zogenaamde ‘epidemische’ virus komt
nauwelijks aan 2% dus het kan niet eens wedijveren met een normaal seizoensgriepje!
2. De grote steden in China zijn zwaar vervuild en de maatregelen tot nu toe genomen zijn niet
effectief waardoor vele mensen in China zware longlijders zijn en ook astma ontwikkeld
hebben.
3. Het ‘coronavirus’ is een normaal voorkomend verkoudheidsvirus dat normale ‘griepverschijnselen’ veroorzaakt. Koorts, hoesten, vermoeidheid, zwakte en ademhalingsproblemen.
4. Patiënten worden getest voordat er een diagnose is gesteld en dat kan alleen met een test die
de antilichamen meet. En zo’n test zegt niet eens of de patiënt die positief test ook het bepaalde virus heeft. Zoiets kan pas uitgemaakt worden door een laboratoriumtest van speeksel, bloed en faeces. Dus ja, een test voor antilichamen geeft snel resultaat en dan komt het
probleem!
5. Toen ik studeerde werd ‘positief getest’ gezien als PRIMA uw immuunsysteem heeft goed
gereageerd op de ziekteverwekker en de ziekteverwekker is verslagen dus niets aan de hand.
6. Nu schijnt die wetenschap niet langer te kloppen en blijkt dat de patiënt ‘ziek’ is als hij positief test? Ik geloof echt dat de ganse wereld wat betreft politiek, wetenschap en artsenij compleet GEK geworden is! Wat zit hier achter? Misschien mijn vorige artikeltje een keer lezen.
Men kan me natuurlijk wel even voor de gek houden met alle gezever maar duidelijk niet
erg lang!
7. Testen op antilichamen is niet testen van of voor een bepaald virus, nee ze reageren op ELK
virus. Dus positief betekent in REALITEIT: dat de patiënt een verkoudheidje heeft overwonnen of een ander soort gedoe waar hij misschien zelfs niets van heeft gemerkt. Maar het
is niet duidelijk of het om Coronavirus gaat. Wat wel duidelijk is, is het FEIT dat een positieve test duidelijk maakt dat het lichaam van de patiënt al heeft afgerekend met het virus.

8. Ook de zogenaamde PCR test is koudweg oplichterij. Ze gebruiken zo’n test als het virus
niet kan worden gevonden in een minuscuul stukje weefsel van een patiënt. De PCR blaast
zo’n stukje op zoals men een foto uitvergroot tot een formaat dat er zowat niets meer te onderscheiden is. Artsen moeten hieruit dan proberen op te maken of het om het virus gaat. En
dan weer. De test is oplichterij omdat het niet zegt HOEVEEL van het virus er in het lichaam van de patiënt aanwezig is. Trouwens als je al zoveel moeite moet doen om een diagnose te kunnen stellen, dan kun je het wel vergeten dat er iets serieus met zo’n patiënt aan
de hand is. Dat is in mijn ogen ordinair BLAASKAAKGEDOE!
9. Alles draait gewoon om echte serieuze MEDISCHE BLUNDERS die opgeblazen worden
tot onoverkomelijke proporties vanwege allerlei VALSE INTERPRETATIES! DE CORONAVIRUSSHIT IS PURE OPLICHTING!
10. Allerlei IQ 80 personeel van de Chinese staat ‘test’ mensen met een thermometer en sturen
mensen met een te ‘hoge’ temperatuur naar een ziekenhuis! Is dat medisch doordacht? Of
gewoon een stunt om zoveel mogelijk patiënten in een ziekenhuis te krijgen om de toestand
op te kunnen blazen. Misschien toch maar eens rond beginnen kijken? Straks wordt het te
duur om nog olie en gas te winnen omdat China niets meer afneemt? En dan? Of gaat het
om een nieuw nog nooit getest ‘vaccin’ uit te proberen? Ga dan eerst eens naar de documentaire VAXXED 2 kijken voordat u en uw kinderen schaapje gaan spelen.

Conclusie:
Wuhan is een van de meest vervuilde steden ter wereld waar mensen dagelijks monddoekjes dragen om zich te beschermen tegen het vele vergiftigde stof dat er in de vorm van smog neerdaalt!
Vele inwoners hebben daardoor ontzettende serieuze longklachten gekregen en kunnen door een
klein, niet eens schadelijk Coronaverkoudheidsvirusje sterven aan de complicaties veroorzaakt door
de vervuilde WUHANLUCHT. En, alles wordt bewezen omdat deze zogenaamde tot epidemische
vormen opgeblazen ‘Wuhangriep’ niet eens de mortaliteit van 3% haalt van een doodnormaal minuscuul seizoensgriepje!

Vertrouw niemand en niets. De staat, de politiek, de pers en
de wetenschap zijn uw ergste VIJANDEN!
Samen vallen ze onder de noemer ‘HET SYSTEEM’!
The State and its corporate partners have a monolithic view of power and how it operates. They can lay on fancy
propaganda and media drivel, but underneath it all, they think they’re kings. Kings rule, everyone else follows.

