Coronavirus: het hoge woord is
eruit
Nadat die LUL van Gates al duidelijk had gezegd dat het
invoeren van de quarantaine diende om groepsimmuniteit te
voorkomen en straks iedereen te vaccineren hebben we nu
ook zekerheid dat de Belgische Medische Maffia dit ook wil
Van Ranst zei bijna exact hetzelfde als die ZAK van GATES! Hij speelde zijn ECHO! Het uiteindelijke doel is iedereen vaccineren. Toch, door de eeuwen heen hebben we altijd alle infectieziekten
overwonnen door groepsimmuniteit op te bouwen. Mondmaskers? Bent u op de hoogte hoe klein
een virus is? Wel laat ons een keer kijken.

Hierboven de grootte van een virus vergeleken met een salmonellabacterie van 2 micrometer lang:
een micrometer is 1/1000 millimeter. Duidelijk? En denkt u echt dat een SMOELMASKER die pietepeuterige virusjes gaat tegenhouden? DAT IS JE REINSTE ONZIN!
Al jaren gebruik ik een waterfilter om mijn eigen DRINKWATER te maken. Water uit de kraan,
het zogenaamde ‘drinkwater’ en gepropageerd door de staat, is ook puur vergif. Weet u wat de afmetingen van mijn waterfilter zijn om ook alle virussen eruit te kunnen filteren? 0,1 micron. Weet u
hoe groot dat is? 1/10.000e millimeter. Er nog altijd van overtuigd dat de medische- en kontneukende politieke staatsfascisten van de MEDISCHE MAFFIA u NIET VOORLIEGEN?
Misschien moeten we een keertje dieper ingaan op de producties van vaccins. Wilt u niet weten
wat er uiteindelijk in uw lichaam wordt gespoten of in het frêle lichaampje van uw kind? Dat geldt
ook voor vaccinaties tegen kinderziekten, trouwens. Wellicht weet u helemaal niet wat voor kwaadaardige cellen er worden gebruikt om ‘vaccins’ in te kweken. Ook om vaccins tegen de griep te
kweken worden bijvoorbeeld HeLa cellen gebruikt. Als u deze afkorting leest dan stelt dat niet zo-

veel voor natuurlijk, totdat u weet wie Henrietta Lacks was en waarvoor haar kankercellen dienen!
De HeLa cellen worden speciaal gekweekt om virusvaccins in te laten groeien en daarom worden ze
ook naar alle vaccineproducenten over heel de wereld gestuurd. Verder worden er ook vaccins gekweekt in kipembryo’s, foetus van apen, foetus van mensen, biergistcellen en ovaria van rupsen.
Smakelijk toch, niet? Weet u dat ze dit GEEN vervuiling noemen? En dan heb ik het niet gehad
over de vele giftige ‘toevoegingen’ die ze zogenaamde ‘bijverschijnselen’ noemen, een mooi diplomatisch woord voor VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN! Toch dat klinkt zo idioot, niet? Veronderstel dat iedereen erachter zou komen dat een arts een complete idioot is die meehelpt om al zijn
patiënten te vergiftigen en tezelfdertijd alle farmaceutische bedrijven verrijkt omdat hij hun vergif
voorschrijft en inspuit!
Ik ga niet de ‘compositie’ van alle vaccins op papier zetten. Alleen het griepvaccin interesseert ons
natuurlijk. Veel kans dat zelfs Van Ranst dit niet weet of hij is een even erge hypocriet als de universiteit van Leuven die met open armen de miljoenen van KINDERMOORDENAAR Bill Gates in
ontvangst nam om een vaccin te produceren! Ze kunnen nog geen goede stabiele TESTKIT voor dit
virus produceren, denkt u echt dat ze dan al een vaccin kunnen maken?

De meest funeste toevoegingen in een vaccin op een rijtje gezet om u te waarschuwen voor ALLE
vaccinaties!
Aluminium: houdt de hersen-bloedbarrière open. (Benieuwd of dit de oorzaak zou kunnen zijn
voor de ‘moderne’ neurologische afwijkingen die allemaal ontstaan zijn na MASSALE NIET EN
NOOIT VERPLICHTE VACCINATIECAMPAGNES! Al een keer aan de oorzaak van MS gedacht?)
Kwik: vernietigt letterlijk hersencellen. (Gedoodverfd vergif voor het ontstaan van AUTISME)
Formaldehyde: valt proteïnen aan en dood alle cellen.
Fenol: laat cellen exploderen. Een injectie met weinig fenol doodt iemand direct. (Dit was het vergif dat Hitler het liefst gebruikte!)
Kaliumchloride: is een zout dat noodzakelijk is voor het menselijk lichaam. Een overdosis is
echter fataal. (Wordt gebruikt bij executies en is de laatste injectie van alle drie omdat dit vergif het
leven van een terdoodveroordeelde terstond beëindigd!)
Ureum: dood een foetus en wordt gebruikt om te aborteren!
De meeste griepvaccins worden gekweekt in HeLa cellen.
Het is mogelijk om ALLE ‘ingrediënten’ voor ALLE vaccins op te sommen, maar de vaccins tegen
kinderziekten zijn het meest gevaarlijk! Ik zou mijn kinderen daar NOOIT aan blootstellen.
Artsen zijn mensen die door hun opleiding koud en emotieloos voor zieken en lijden zijn geworden. De ‘moderne’ artsenopleiding is de meest verwerpelijke studie die er op aarde bestaat! Ze hebben na hun opleiding ontzettend veel ‘kennis’ vergaard maar WETEN niets. Niets over ziekten en
niets over zieken! Ze hebben medicijnen bestudeerd en schrijven een recept uit dat uit een of andere
fabriek komt! Wat heeft dat eigenlijk nog met GENEZEN te maken?
Hier ziet u hoe kwik een dendriet vernietigt. Een dendriet is een uitloper van een zenuwcel! Denkt u nog altijd dat vaccins gezond zijn voor u
en uw kinderen?

Indien u wlt weten waarom er zoveel mensen zijn ‘gestorven’ aan het coronavirus komt het door
de ‘nieuwe telling’ die op aandringen van de Wereldgezondheidszorg is opgedrongen om IEDEREEN die in de laatste fase van zijn of haar leven zuurstof krijgt toegediend en komt te overlijden op
het overlijdenscertificaat COVID-19 als oorzaak van overlijden te noteren. Dit wordt door de arts
op strook A, B en C vermeld. Dus ook alle patiënten waarvan zeker 90% tot 95% niet zijn overleden
aan het coronavirus zijn volgens deze VALSE GEGEVENS overleden aan het virus. Mensen zijn
ECHT COMPLEET IDIOOT om deze achterbakse politici en medici nog te geloven. Gooi uw televisie buiten en ga achter het ECHTE NIEUWS aan. Alle zogenaamde MSM is FAKE NEWS!
Steeds meer artsen treden naar buiten met ECHTE GEGEVENS en stellen alle genomen maatregelen in vraag. Maatregelen die op dit moment WEL de complete wereldeconomie hebben afgebroken
maar het ‘VIRUS’ nog niet hebben doen verdwijnen. Bepaalde medische kringen vragen zich zelfs
af of dit VIRUS wel bestaat!

