Erasmus ziekenhuis – Waar zijn de corona patiënten?
censuurvrij.com/index.php/2020/04/04/erasmus-ziekenhuis-waar-zijn-de-corona-patienten
4 april
2020

Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om een kijkje te nemen in het
ziekenhuis. Mensen in alle provincies bezoeken het ziekenhuis in hun eigen buurt
en omgeving.
Er duiken nu steeds meer beelden op van ziekenhuizen die het helemaal niet zo druk
hebben dan wat men beweerd in de media. Wist je dat sommige verplegers of
verpleegsters extra betaald worden om op social media te verkondigen dat zij het werk
niet aankunnen door de hoeveelheid corona patiënten?
Jawel mensen, dat is wat er daadwerkelijk gebeurt. Datzelfde beeld zagen wij ook toen
een jaar na de zogenoemde moord op Theo van Gogh. Niemand had door dat deze
mensen betaald werden om een verhaaltje op te steken voor de camera. Je weet toch
dat sommigen onder ons al veel over hebben voor 350 euro?
Nu, tijdens de corona epidemie, worden ook mensen betaald om een verhaaltje op te
steken voor de camera. Maar wie zelf opzoek gaat naar de feiten zal al snel merken dat
er niets van klopt.

Video at the bottom."Empty Hospital" Erasmus mc in Rotterdam, the Netherlands. April
4th 2020.I call upon the people…
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Dit bericht verscheen vandaag op Facebook. Ook zit er een video bij. Ik weet wat
sommigen onder jullie gaan zeggen. “Ja wie zegt dat deze beelden van vandaag zijn? Wie
weet dat deze beelden vorig jaar zijn opgenomen.” Maar aan diegenen kan ik met 100%
zekerheid zeggen, deze video is van vandaag! Daarom alle credits aan Tri Sees!

Posted by Tri Sees on Saturday, April 4, 2020
Ik bemoedig mensen ook aan om foto’s en video’s te maken in hun eigen ziekenhuis!
Laat de wereld zien hoe het mensdom wordt bedrogen!
De “grootheden” van deze Aarde zijn aangeklaagd! | E.J. Bron
De "grootheden" van deze Aarde zijn aangeklaagd! | Schivor
Dit komt uit de
https://m.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR3RaVyu9RTzc9SjlsiwKPL7QoAGFXvl4Yg1WXPd70x9g0DA2HcOS06Kmd0
%29&feature=youtu.be&v=29_cVplP138
En natuurlijk verwijderd. We mogen ook eens iets te weten komen.
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