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500 DUITSE ARTSEN EN WETENSCHAPPERS
TWIJFELEN AAN HET OFFICIËLE COVID-19 VERHAAL :
‘HET IS DE HOOGSTE TIJD DAT WE DIT IN ONZE
EIGEN HANDEN NEMEN’
Meer dan 500 Duitse artsen en wetenschappers hebben officieel een organisatie opgericht om de
wereldwijde reactie op Covid-19 te onderzoeken, de “Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee”, of Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU) in Duitsland, en kwamen tot de conclusie dat de vrijheid beperkende maatregelen die we over de hele wereld zien worden genomen, enorm buitensporig zijn in vergelijking met de infectiegraad van de pandemie.
“Het wordt de hoogste tijd dat we dit in eigen handen nemen”, zegt een lid van de ACU over het
ontbreken van wetenschappelijk debat over het virus.
“We zullen experts hierin de Corona-speakergroep uitnodigen en horen. Dit zijn experts uit alle gebieden van het leven: geneeskunde, sociale zaken, rechten, economie en nog veel meer.“
Als Corona Buitenparlementaire Onderzoekscommissie zullen we onderzoeken waarom deze beperkende maatregelen ons in ons land zijn opgelegd als onderdeel vanCOVID-19, waarom mensen
nu lijden en of er evenredigheid is met de maatregelen tegen deze ziekte veroorzaakt door het
SARS-COV-2-virus. We hebben ernstige twijfels of deze maatregelen evenredig zijn. ” [Bron]
Een lid van de ACU bekende naar verluidt dat “we veel bewijs hebben dat het een nepverhaal is
over de hele wereld”, wat niet impliceert dat het virus zelf nep is, maar dat het gevaar dat het met
zich meebrengt zwaar overschat is. De video is echter door YouTube verwijderd wegens het overtreden van de regel dat er geen informatie mag bestaan die afwijkt van het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het coronavirus.
Censuur van feitelijke informatie over het coronavirus is niets nieuws, aangezien YouTube al heel
lang inhoud van artsen en journalisten verwijdert. In april schrapten ze een lokale NBC-persconferentie van twee Californische artsen, Dr. Dan Erickson en Dr.Artin Massihi, simpelweg omdat ze
suggereerden dat de omvang van de pandemie niet zo groot is als de mondiale autoriteiten zeggen.
De vaste journalist Sharyl Attkisson zag ook een van haar rapporten verwijdert worden door YouTube omdat ze bericht had over Hydroxychloroquine, een mogelijke behandeling van het virus.
Wolfgang Wodarg was een van de eerste Duitse artsen die zich uitsprak tegen de mediahype rond
het nieuwe coronavirus, vooral wanneer het werd gebruikt om draconische lockdowns te rechtvaardigen, waarmee veel landen in maart van dit jaar begonnen. Zweden is een opmerkelijke uitzondering op de lockdowns en ze doen het veel beter dan veel andere landen op het gebied van immuniteit.
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“De Zweedse regering heeft begin januari besloten dat de maatregelen die we tegen de pandemie
nemen op bewijzen gebaseerd moeten zijn en als je rondkijkt naar de maatregelen die nu door verschillende landen worden genomen, zie je dat er maar heel weinig van hen een greintje bewijs hebben kunnen leveren aan hun eigen bevolking.” – Johan Giesecke, Senior Epidemioloog en adviseur van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY
Dr. Sucharit Bhakdi, een andere Duitse wetenschapper die gespecialiseerd is in microbiologie,
maakt deel uit van de ACU en is sinds het begin van mening dat de maatregelen die worden genomen om corona virusinfecties te beteugelen autoritair en onredelijk zijn.
“Implementatie van de huidige draconische maatregelen die de grondrechten zo extreem beperken,
kan alleen worden gerechtvaardigd als er reden is om te vrezen dat een werkelijk buitengewoon gevaarlijk virus ons bedreigt. Zijn er wetenschappelijk onderbouwde gegevens om deze bewering over
COVID-19 te ondersteunen? Ik beweer dat het antwoord simpelweg nee is. ” ~ Dr. Bhakdi
Hydroxychloroquine, intraveneuze vitamine C en zelfs sommige cannabissoorten blijken effectief
te zijn voor sommige patiënten die worden behandeld voor Covid-19, maar regeringen en mediaexperts lijken alleen geïnteresseerd te zijn in een vaccin om een einde te maken aan vrijheidsbeperkende lockdowns en het maskeren van mandaten. Het is duidelijk dat de autoriteiten niet willen dat
we luisteren naar alternatieve perspectieven op het virus en hoe het moet worden behandeld. In tijden als deze zouden we ons moeten afvragen of de machthebbers echt om onze gezondheid geven
of gewoon de pandemie gebruiken om nog meer van onze vrijheden weg te werken.
https://youtu.be/E1wbgrhr2Bw

Waarom moet tegelijkertijd de ECONOMIE worden afgebroken? Dat is ook een ZEER INTERESSANTE VRAAG die iedereen uit de weg gaat. Vooral de PERS!
Slechts 314 Nederlanders overleden puur en alleen door corona.
Daar is al deze nonsens voor opgebouwd’
In de media is de aandacht de afgelopen weken vooral komen te liggen op het aantal mensen dat
besmet is met corona. Cijfers over het aantal doden en ziekenhuisopnames zijn naar de achtergrond
verschoven. Het dodental ligt op dit moment op 6230. Daar zijn ook de mensen bijgerekend die al
onderliggende aandoeningen hadden. Nu is het zo dat het RIVM ook bijhoudt (pagina 51) hoeveel
mensen er zijn overleden met corona die geen onderliggende aandoeningen hadden. Van het aantal
overleden coronapatiënten jonger dan 70 jaar hadden er 70 geen onderliggende aandoeningen. Uit
onderzoek van Robert Jensen blijkt dat er in totaal – dus ook de categorie 70+ meegerekend – 314
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patiënten zijn overleden zonder onderliggende aandoeningen. “En daar is al deze nonsens voor opgebouwd.” “314 mensen zijn in Nederland – op een populatie van 17,3 miljoen – gestorven aan corona. Dit zijn dus mensen die geen onderliggende ziektes hadden. Voor 314 mensen stop je de economie niet, met alle schade [van dien],” zei Jensen gisteravond in zijn show.

6%
Enkele dagen geleden ontstond er nog ophef toen de CDC, de Amerikaanse gezondheidsdienst,
nieuwe cijfers naar buiten bracht over het aantal Amerikanen dat puur en alleen door corona is gestorven. Het gaat daarbij dus om mensen die – voor zover bekend – niets anders onder de leden hadden. In 6% van de gevallen had de patiënt alleen Covid-19. Dus van de 161.392 coronadoden die er
op dat moment geregistreerd waren, had 94% onderliggende aandoeningen. Het bericht werd massaal verspreid op social media. De hashtag 6% was zelfs enige tijd trending op Twitter, mede dankzij president Trump.
Twitter greep in door berichten te verwijderen en de media lanceerden een tegenoffensief.
CENSUUR IS EEN FEIT! De waarheid wordt verzwegen. We MOETEN al deze kwezels het
zwijgen opleggen.

Politici en de MEDISCHE MAFFIA ZIJN
MASSAMOORDENAARS EN LANDVERRADERS. Daarop staat in een tijd van oorlog
de DOODSTRAF.
IS DIT EEN OORLOG VAN DE POLITIEKE
KONTNEUKERS TEGEN HET VOLK OF
NIET?
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