Open brief aan KOEN GEENS
Het volk stelt u en de regeringen VERPLICHT hoofdelijk
aansprakelijk voor ALLE GEVOLGEN van de door u
verplichte vaccinatie tegen het COVID-19 virus!
Beste KOEN GEENS vergeet niet dat de staat en de regering RECHTSPERSONEN zijn. Jullie
ZULLEN dus gedwongen HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK worden gesteld want we leven nog
altijd in een democratie waar vrijheid een groot goed is! Ook de rechten van de mens en EVRM zijn
duidelijk in deze dat men niemand tot een vaccinatie kan dwingen!
Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 5 - Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artikel 30 - Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of
handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Alles draait om waardigheid en BEWIJSMATERIAAL. Een volledig farmacokinetisch verslag is
een goed begin. Ook moet alles wat er in het ‘vaccin’ zit op de bijsluiter staan, tevens moet aan iedereen een bijsluiter worden meegegeven zodat we allen massaal klacht kunnen indienen bij de producent van het vaccin en de staat als er iets niet goed gaat.
Zonder farmacokinetisch onderzoek is elk vaccin een vergif en wij stellen u en alle Belgische regeringen hiervoor volledig verantwoordelijk indien mensen worden gedwongen deze vaccinatie te ondergaan zonder bewijs dat 1) een virus wetenschappelijk is aangetoond want dat is ondanks alles
nog steeds niet zo en 2) bewezen wordt dat alle additieven en verontreinigingen (resten van het kippenei, menselijk embryo en andere toevoegingen zoals kwik en aluminium) volledig het lichaam,
volgens het farmacokinetisch onderzoek aangetoond, hebben verlaten zonder blijvende schade aan
te richten! Een inenting is FEITELIJK voor de wet een operatie. Een handeling die normaal alleen
door een arts mag worden uitgevoerd. Voor elke operatie zijn er meerdere consultaties en onderzoeken en er is altijd nog de mogelijkheid dat de patiënt op het laatste moment bedankt en alles afzegt.
Niemand zal het ooit in zijn hoofd halen om een operatie uit te voeren tegen iemand zijn wil.
Zodoende kan dit ook niet geëist worden voor een vaccinatie, daar dit correct gezien ook een operatie is. Het zal ook aannemelijk moeten worden gemaakt met het nodige bewijsmateriaal, voor het
volk onderzocht door volledig onafhankelijke wetenschappers, die door het volk zullen worden aan-

gewezen. Ik ken er heel wat. Het zijn de wetenschappers die nu op dit moment allemaal worden geweerd door de media. Hun andere mening wordt geweerd omdat deze NIET in het nieuws mag komen. Alles wordt ontzettend eenzijdig belicht. Het doet het vermoeden rijzen dat er HEEL ERG
VEEL wordt verzwegen juist voor de meeste mensen die op eerlijke informatie zitten te wachten.
Als we ons moeten beschermen tegen onze overheid dan zal dat ook zo zijn.
Dus kort samengevat. Meneer Geens, u zit fout en u kunt niemand dwingen om zich vervuilde vaccinaties in te laten spuiten. Er is onderzoek mogelijk en het wordt tijd dat ook de vaccinmakers worden GEDWONGEN om FARMACOKINETIEK te gebruiken voor dit vaccin en in de toekomst
voor alle vaccins!
Het is nog altijd zo, meneer Geens, dat in mijn ogen alleen leugenaars politieke onschendbaarheid
nodig hebben. En zo gedragen alle Belgische regeringen en de medische ‘experts’ zich al maanden!
De nodige literatuur is noodzakelijk om eerst doorgenomen te worden alvorens tot een conclusie te
komen in zake vaccinaties! En, u zult zien dat er meer bewijsmateriaal is over het feit dat vaccinaties complete epidemieën op gang brachten dan dat deze ooit hebben voorkomen!
De 9 onbeantwoorde vragen over vaccinaties. Dit is het eerste obstakel dat door de vaccinproducenten voldoende en positief zal moeten worden beantwoord.
1. Kunt u slechts één dubbelblind, placebo gecontroleerd onderzoek voorleggen dat veiligheid en
effectiviteit van enig vaccin bewijst?
2. Kunt u wetenschappelijk bewijs aanvoeren waaruit blijkt dat vaccinaties over lange tijd ook veilig en effectief zijn?
3. Kunt u enig wetenschappelijk bewijs voorleggen waaruit blijkt dat, waar dan ook in de wereld,
ziekten zijn overwonnen of gereduceerd, waar inoculatie van bevolkingen toe heeft bijgedragen.
(kom niet aan met uw stokpaardje, uitroeien van pokken, want er bestaat zoveel bewijsmateriaal dat
het tegendeel belicht dat u binnen de kortste tijden zult worden uitgelachen door de hele wereld)
4. Kunt u ons uitleggen hoe de veiligheid en het mechanisme van vaccins in het menselijk lichaam
wetenschappelijk zijn bewezen als hun farmacokinetiek nooit wordt onderzocht of geanalyseerd in
een vaccin studie. Een van de meest cruciale elementen om mogelijke vergiftigingen van een vaccin
naar boven te brengen is een farmacokinetische studie, waarvan farmaceuten en gezondheidsdiensten niets willen weten. Gebruik van farmacokinetiek zou de ganse discussie rondom het gevaar van
vaccins oplossen MET bewijsmateriaal. Het blijven weigeren van een farmacokinetisch onderzoek
voor vaccins werpt vragen op over betrouwbaarheid van ALLE vaccins!
5. Kunt u wetenschappelijk bewijs aanvoeren waaruit blijkt op wat voor manier het gunstig bijdraagt aan een mens zijn gezondheid als deze wordt geïnjecteerd met een bekende neurotoxine?
Kunt u ons verklaren hoe dit bijdraagt aan een beter gezondheid en op wat voor manier hierdoor
ziekten worden voorkomen?

Een onderzoek van de universiteit Gent toont de gevaren van kwik (Hg) aan:
'Het toxisch effect na blootstelling aan Hg-damp kan, zoals eerder vermeld, toegeschreven worden
aan Hg2+, gevormd door oxidatie in het hersenweefsel. De affiniteit van Hg2+ voor SH-groepen is
een reden om interferentie te verwachten in de enzymefunctie. Hg2+ ionen kunnen reageren met
DNA en RNA en kunnen de tertiaire structuur van deze moleculen veranderen.' link
6. Kunt u een risico en/of voordeelprofiel verstrekken over de voordelen om een bekend neurotoxine in te spuiten, waarbij de risico's voor volksgezondheid groter zijn dan het uiteindelijke doel,
ziekten verhinderen of andersom, waarbij willens en wetens mensenlevens op het spel gezet worden
door gebruik van neurotoxines omdat een ziekte zo fataal is?
7. Is er ergens wetenschappelijk bewijs te vinden dat aantoont waarom vaccinaties met virussen direct in de bloedstroom moeten worden ingebracht en hoe dit bijdraagt aan het opwaarderen van het
immuunsysteem en op wat voor manier hierdoor toekomstige infecties worden voorkomen?
8. Is er ooit wetenschappelijk vastgesteld hoe een vaccinatie voorkomt dat een virus in het menselijk lichaam muteert?
9. Is het mogelijk om wetenschappelijk bewijs voor te leggen waaruit blijkt hoe een vaccin in een
besmet lichaam een virus traceert dat niet aan de exacte configuratie of keten voldoet waar het vaccin voor is ontwikkeld?
Verder studiemateriaal door te nemen voordat u beslist om iedereen GEDWONGEN te laten vaccineren, voor zover dit volgens democratische beginselen of mensen- en burgerrechten mogelijk is!
Naar alles wat u hoort te weten over vaccinaties. Dit is geen geweldige propaganda maar eerder
een waarschuwing aan het adres van de MEDISCHE MAFFIA en de HERSENLOZE politiek!
P.S. Het lijkt er sterk op meneer GEENS dat u een paar farmaceutische lobbyisten na wauwelt.
Wel, ik heb nu mijn eerste bobbel op uw weg gelegd. Ruzie kunt u met mij niet krijgen maar ik ga
geen enkele oorlog uit de weg. Ook een oorlog tegen de staat schuw ik niet als het erom gaat iedere
burger te beschermen tegen fascistische uitspattingen.
Verder heeft de WHO gezegd dat vele mensen geen antilichamen hebben aangemaakt ondanks dat
ze de ziekte hebben doorgemaakt. Daar wil ik het volgende over kwijt.
A) Geen antilichamen, geen ziekteverwekker.
B) Als er geen antilichamen voor dit virus worden aangemaakt dan heeft ook een vaccinatie totaal
geen zin.
Graag enig zinnig antwoord want ik ga jullie allemaal vangen op jullie eigen tegenstrijdige uitspraken om de leugen COVID-19 bloot te leggen!

