Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Coronavirus
Iedereen onder huisarrest! GEEN immuniteit opbouwen?
Natuurlijk ben ik waarschijnlijk geboren als rebel, heb nooit geloofd in hiërarchie en zie het nut
niet in om me te verschuilen voor een onzichtbare vijand die me ook in de winkel een van zijn
slachtoffers kan maken. Dus de boom in met de maatregelen! Vele virologen dragen een andere repliek uit. Alle winkels, restaurants en cafés open. Samen eten en drinken om zo snel mogelijk de
immuniteit op te bouwen. En dat gebeurt nu niet omdat alles gesloten is en we zelfs niet op bezoek
mogen bij familie!
Van Ranst mag wel een zogenaamde Belgische autoriteit zijn maar vele van zijn buitenlandse collega’s fluiten hem weg! En telkens weer vergelijken ze, zoals ik dat ook doe, het virus weer met de
griep, hetgeen een goede vergelijking oproept! Denken ze bij de staat nu echt dat ik elke 10 minuten
mijn handen ga wassen? Of met een mondmasker op ga lopen en alle keren als ik buiten ben geweest al mijn kleren in de wasmachine stop en me douche? Zijn ze daar allemaal onnozel geworden. Dat doen zij zelf niet eens!
Als ze vergaderen zitten ze ook schouder aan schouder en als ze met hun bek op televisie komen
om nog wat meer maatregelen af te kondigen zitten ze daar op een podium zo ongeveer op elkaars
schoot. Waar is de politie dan om ze uit elkaar te halen en te beboeten? Is dat het voorbeeld geven?
Is het daarom dat de Belg zijn schouders ophaalt voor deze maatregelen?
Wat is trouwens een niet-essentiële verplaatsing? Wie is de politie of de regering om dat voor MIJ
uit te maken? Solidariteit? Met of voor wie? Als ik me verplaats met een auto, hoe kan ik iemand
dan besmetten? Kan een of andere staatslul me dat even uitleggen? Ik heb meer kans om besmet te
geraken als ik een wandeling in de stad maak of naar de winkel ga dan in de auto op weg naar een
bosrijke omgeving waar ik alleen een wandeling maak omdat ik nog nooit een of andere ziel ben tegengekomen tijdens een wandeling in de bossen waar ik naar toe ga! Zelfs in de zogenaamde vakantieseizoenen lopen mijn vrouw en ik daar gezellig en alleen zonder een andere wandelaar tegen
te komen. Over quarantaine gesproken! Zijn ze bang dat we wilde zwijnen of herten aansteken?
Dit virus is duidelijk een LABORATORIUM VIRUS. Een Amerikaans patent en ‘getuned’ door
wetenschappers in India. We weten exact wat het doet en wie er allemaal het slachtoffer van kunnen
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worden. Mensen met longziekten, leverziekten, hoge bloeddruk, hartziekten en diabetes. Is dat een
reden om IEDEREEN op te sluiten? Is het niet beter om te zorgen dat degenen die schuldig zijn
voor de verspreiding aangepakt worden en degene die lijden aan deze ziekten verplicht op te sluiten?
De mensen in het westen zijn voor het grootste gedeelte allemaal ongezond; ze vreten ‘geneesmiddelen’ bij het leven en denken trouwens onterecht dat ze ooit wel een keer zullen genezen zijn. Maar
als je vreet als een varken dan zul je de pijp uitgaan als een varken!
Oude Hippo zei in zijn tijd al: ‘laat voedsel uw medicatie zijn, in plaats van medicatie uw voedsel’, een waarheid als een koe!
Waarom zijn al deze mensen in onze ‘moderne’ maatschappij zo ziek? Omdat men nu wordt geconfronteerd met de kundigheid van de ‘moderne’ geneeskunde! In tijd van crisis herkent u uw
ECHTE VIJAND. En beste regering, niet alleen u maar ook de medische kliek die u alles voorkauwt zijn DUIDELIJK onze vijanden. Jullie zullen ons straks wijs willen maken dat jullie ‘erger
hebben voorkomen’. Laat ik u dan NU al zeggen dat ik daar helemaal niet in geloof. Het is de ‘moderne’ geneeskunde die GEEN ZAK kan genezen. Zij zorgen er NU voor dat er nog zoveel mensen
sterven omdat zieke mensen er nu eenmaal niets aan hebben dat hun symptomen worden platgelegd.
Zieken horen TOTAAL te worden GENEZEN, een factor waar de ‘moderne’ medicijnman niets
over leert en nog minder over weet! Voeding in deze is cruciaal. Voeding doorspekt met chemicaliën
die door de ene toevoegingen worden genoemd, worden door de andere geneesmiddelen genoemd!
Zeer bijzonder. Misschien moeten we van de apotheker een supermarkt maken en de supermarkt
ombouwen tot organische en/of biowinkel. Degenen die hun ‘eten’ halen bij de apotheker worden
daarnaast ook uit alle ziekteverzekeringen geschopt, want ze hebben nu bewezen dat ze zo ziek zijn
door hun manier van ‘leven’ dat ze door een verkoudheidsvirusje naar de andere wereld worden geholpen!
Terwijl de stupide meute elkaar zowat de kop inslaat voor wat schijtpapier, een fles cola en een
pak chips, loop ik de winkel in, koop wat ECHTE boter, een kilo of meer rundvlees en ben binnen
vijf minuten weer buiten met een voedselvoorraad voor twee of drie dagen. Dat is mijn ‘dieet’.
Vlees gebakken in echte boter, amandelbrood zelf gemaakt en regelmatig een dozijn eieren! Weinig
of geen groente. Ik heb altijd eten want de rest van wat er in de schappen ligt interesseert me niet
omdat het allemaal BROL is! Doorspekt met nog meer chemie dan de gemiddelde ongezonde Belg
al vreet in de vorm van zogenaamde ‘geneesmiddelen’. Ik ben trouwens ook heel wat minder geld
kwijt. Mijn inkopen om gezond te kunnen blijven leven komen neer op ongeveer 10 euro per dag,
voor 2 personen.
Wat mij is opgevallen in onze maatschappij is dat zonde genoeg de onnozelheid, debiliteit en imbeciliteit met zeker 50% is toegenomen. Vooral in regering, universitaire en andere wetenschappelijke kringen. Allen lopen achter een zak geld van Rothschild aan terwijl we deze gangsterfamilie
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eigenlijk zouden moeten mijden als de pest! Als men CO en CO 2 niet uit elkaar kan houden is men
een IDIOOT in mijn ogen. En dat zijn er dus ontzettend veel om een voorbeeld te geven. Het poolijs
is alleen maar met karrenvrachten toegenomen en ijsberen zijn NIET aan het uitsterven omdat er
nog nooit zoveel zijn geweest! ALLEMAAL LEUGENS! En, ik moet straks geloven dat u alles in
het werk hebt gesteld om zoveel mogelijk corona slachtoffers te vermijden?
Als men in april of mei de quarantaine opheft omdat er geen nieuwe gevallen bijkomen, dan zal er
binnen de kortste tijden weer een oprisping zijn en dat zal zeker nog 2 jaar kunnen duren. Men moet
het virus zijn werk laten doen en later de schuldigen straffen en er LESSEN uit trekken voor de toekomst. Men zal dus eerlijk moeten zijn en de huidige ARTSENOPLEIDINGEN in de toekomst
moeten gaan verbieden. Zij zijn, samen met de multinationale bedrijven en andere op winst drijvende factoren, schuldig aan het feit dat er in eerste instantie zoveel zieken zijn en dat er zoveel mensen
ziek zijn geworden die de huidige geneeskunde nooit heeft kunnen genezen!
Men zal ook de voedingsbedrijven aan banden moeten leggen. Frisdrank met fosforzuur in en een
pH gelijk aan accuzuur zou PER DIRECT nu al verboden moeten worden. Is er iemand zo gek om
accuzuur te drinken? Nee, dat denk ik niet. Toch drinken vele SUIKERVERSLAAFDEN wel Cola!
Vele mensen die nu ziek worden hebben een te laag zuurstofgehalte in het bloed. Zuurstof is de basis om alle organen van gezond zuurstofrijk bloed te kunnen voorzien. Een tekort aan zuurstof zal
tot gevolg hebben dat organen op halve kracht gaan werken en dus hun werk niet of onvoldoende
kunnen doen. Een orgaan heeft, om optimaal te kunnen blijven werken, ook zuurstof nodig dat er op
dat moment niet voldoende is. Organen kunnen dan gedeeltelijk of zelfs geheel uitvallen. Als organen stoppen met werken is het gedaan met leven.
Een laag bloed pH zorgt voor een lage zuurstofwaarde in het bloed. Indien u uw bloed pH omhoog
wilt krijgen zult u op een of andere manier toch moeten zorgen dat uw natriumbicarbonaat in het
bloed wordt verhoogd en dat kan alleen door natriumbicarbonaat te drinken.
Natriumbicarbonaat zou wel eens de redding kunnen zijn voor vele corona patiënten. Samen met
biologische voeding en het laten van rotzooi zoals aardappelen, spaghetti en andere pasta’s omdat
dit maagvulling is zonder enige waarde! Allemaal koolhydraten die worden omgezet in suiker en
deze suikers halen de bloed pH naar beneden en teveel aan suikers veroorzaken eveneens diabetes
type 2. (Suiker smaakt zeer ‘zoet’ maar in werkelijkheid is het bijna even zuur als Cola)
Wat iedereen vergeet is, dat er elke dag al minimaal 20 tot 50 mensen sterven aan de gevolgen van
EEN coronavirus, die niet besmet zijn met dit bepaalde coronavirus. Het is dus je reinste flauwekul
om iedereen onder huisarrest te plaatsen. Het is zelfs idioot om hiervoor de ganse economie af te
breken. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JBB9bA-gXL4&feature=emb_logo
We zullen na de ‘propaganda crisis’ nog even soebatten over de onnozelheid van gekozen maatregelen, ondermijning van basisvrijheden en werking van de hedendaagse ‘medische’ kliek!
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