Coronavirus
Wie zullen overleven
Zoals eerder gezegd zie ik geen enkele van alle door de onnozelaars in dienst van de staat en hun
adviserende medische leeghoofden opgedrongen fascistische maatregelen nog ooit van mijn leven
teruggedraaid worden!
Wel, dan komen we op een terrein dat ik toch ‘een beetje’ als mijn kundigheid kan verklaren en dat
heet, OVERLEVEN.
Hebt u zichzelf ooit afgevraagd tijdens de door de Wereldgezondheidszorg opgeklopte massahysterie of u wel zou kunnen overleven? Zou u niet per ongeluk ziek worden door deze ‘pandemie’ en op
het eind toch dit leven moeten verlaten? Wel, dat is omdat overheden u met allerlei regeltjes en cijfers om de oren slaan. LEUGENS wel te verstaan. Als het aan mij zou mogen liggen dan kreeg zowel dikke nek Van Ranst als de ganse Veiligheidsraad vandaag nog een schop onder hun reet, werden ze gearresteerd en levenslang opgesloten. Weet u waarom? Beseft u wel wat de Quarantaine in
de toekomst teweeg zal brengen?

INFECTIEZIEKTEN
Infectieziekten zoals griep veroorzaakt door een coronavirus moeten gewoon uitwoeden. Alleen
zwakke mensen zullen uiteindelijk overlijden aan een complicatie maar NOOIT aan deze infectieziekte omdat de complicatie ALTIJD een longontsteking zal zijn of soms een andere longindicatie.
Toch heeft de complicatie altijd met de longen te maken. Niemand sterft ooit aan het virus! Ik
spreek vanuit de praktijk. Niemand kan me een spreekverbod opleggen omdat ik onder niemand eieren heb liggen zoals de meeste artsen, professoren en politici met hun dubieuze bewandelde wegen
om geld naar zich toe te trekken of om als arts na een eerste waarschuwing niet geroyeerd te worden. Daarom komt er ook geen commentaar vanuit de artsenijhoek op genomen maatregelen, behalve dan door gepensioneerden. Deze mensen zijn echter ‘gevaarlijk’ voor de steeds duidelijker wordende verbogen agenda, en worden door de pers compleet vermeden.
Tot nu toe heb ik niets anders dan leugens gevonden over deze zogenaamde pandemie veroorzaakt
door het virus. Er kan zelfs geen sprake zijn van een pandemie omdat het griepseizoen 2016 – 2017
meer doden telde in minder landen dan nu met de zogenaamde corona pandemie in gans Europa
over eenzelfde tijdspanne. Als er toen geen pandemie was, is die er nu ook niet. Als we huidige cijfers betrekking hebbende op het coronavirus uit gaan spreiden over het complete inwonertal van
Europa, want een virus kent toch geen grenzen, is er zelfs geen sprake van een epidemie!

Testen
Testen heeft geen nut. Testen heeft NOOIT nut. Testen maakt niets uit. Want wat heeft het voor nut
of iemand wel of niet drager is van een virus? Ze weten niet eens of het om DAT bepaalde virus
gaat, want er is geen vaccin dus het virus is nog niet geïsoleerd. Daarom moet je ook niet geloven
dat er binnen een paar maand al een vaccin zou kunnen zijn. ZEVER met bakskes! Als men dan
EINDELIJK met een vaccin komt aandraven is het virus al zo dikwijls gemuteerd dat het vaccin
van ze levensdagen geen enkel nut meer heeft. Het werkt zoals een griepvaccin. Het kost geld, veel
geld, en het haalt alleen de werking van uw immuunsysteem naar beneden waardoor u ziekt wordt.
U bent dan niet ziek gemaakt door het virus, nee door de giftige additieven in het vaccin! Enfin, hier
zijn al boeken over geschreven. Vele artsen met bewijzen dat vaccins nooit hebben gewerkt en ook
in de toekomst nooit ZULLEN werken zijn hiervoor zelfs vermoord! Pet af voor al degenen die onverschrokken blijven strijden voor de afschaffing van alle vaccinaties en zeker van de vaccinaties
VERPLICHT gesteld door de staat. Ik zou landen die vaccinaties verplicht stellen even aanraden
om de mensenrechten er nog eens bij te pakken.
Wanneer MOET men testen? Als mensen met EXPLICIETE voor dit virus geldende klachten aankloppen bij meneer doktoor, ademhalingsproblemen hebben en aantoonbaar zuurstoftekort in het
bloed. Dit kan tegenwoordig heel gemakkelijk gemeten worden! Anders is het NIET nodig! Want je
kunt je wel wat belabberd voelen maar de test geeft geen uitsluitsel OF u bent geïnfecteerd door dit
bepaalde coronavirus. Er zwerven honderden verschillende coronavirussen rond alle dagen vanwege de nog steeds lage temperaturen. De meeste coronavirussen veroorzaken slechts een milde verkoudheid en bij de meeste mensen niet meer dan een loopneus voor enkele dagen.
Nogmaals! TESTEN met daarbij het cijfer tentoonstellen van alle geteste mensen die ‘geïnfecteerd’ zijn, is een LEUGEN! Niemand weet of ze zijn geïnfecteerd door DIT BEPAALDE VIRUS!
Kom nu niet aan met zever zoals de cliché ‘beter voorkomen dan genezen’. Dit alles helpt mee om
de massahysterie in stand te houden. Wilt u overleven in de toekomst dan is het zaak OM NU alles
terug te draaien en de ECHTE OPROERKRAAIERS, STAAT EN MEDISCHE KLIEK, op het matje te roepen!

Over de quarantaine
De ingestelde quarantaine met alle dwingende maatregelen is slecht voor de ontwikkeling van kudde immuniteit. Kudde immuniteit is de enige ECHTE IMMUNITEIT die de mens altijd heeft geholpen om te kunnen overleven in en MET de natuur. Als de ene 50% van de mensheid een immuniteit
tegen een bepaalde ziekteverwekker heeft opgebouwd, dan kan de andere helft nog nauwelijks ziek
worden gemaakt door het bepaalde virus. Als er sprake is van 80% immuniteit bij een volk, zal
zelfs het virus uitsterven! Een vaccin zal zulke resultaten nooit voor elkaar krijgen omdat het immuunsysteem nu eenmaal NOOIT REAGEERT op dode bacteriën of dode virussen! Daarom zijn er
giftige additieven toegevoegd in het vaccin zoals kwik en aluminium om te zorgen dat het immuun-

systeem reageert. Maar het immuunsysteem reageert NIET op het zogenaamde HOOFDBESTANDDEEL, het virus of de bacterie! Interessant, niet? Ik kan hier ontzettend ver op doorgaan omdat dit
onderdeel was van de VERPLICHTE leerstof tijdens mijn academische opleiding!
Ik weet zelfs wie hun kankercellen er allemaal worden verder gekweekt en gebruikt om VACCINATIES ‘tegen’ kinderziekten te produceren. Is het raar dat kinderen allerlei afwijkingen krijgen
die door het medisch establishment wel worden benoemd maar niet kunnen worden genezen zoals
het merendeel van alle ‘nieuwe’ ziekten, ook voor volwassenen!
Als ze de ingestelde quarantaine, hoelang ze die ook gaan laten duren, beëindigen zal dit binnen
een paar weken tijd leiden tot een nieuwe golf van zieken en overlijdens. Waarom? Omdat dit de
oorzaak is van de verkeerde maatregelen, jezelf opsluiten en afstand houden! Dit zijn de meest dwaze maatregelen die konden genomen worden en dan nog wel op het tijdstip dat feitelijk alles werd
verwacht af te nemen door de opbouw van kudde immuniteit welke door alle maatregelen is onderbroken en totaal tot in de grond is afgebroken nu! Het meest domme was wel het sluiten van de
scholen en de complete economie. Wiens agenda komt dat ten goed denkt u? En, voor wie denkt u
dat onze regering, Veiligheidsraad en medische kliek nu op dit moment werken? Niet voor ons en
onze gezondheid in ieder geval.

Medici en Veiligheidsraad missen BALLEN
Ze missen de ballen om ruiterlijk toe te geven dat ze een grote miskleun hebben begaan. Ze weten
al zeker dat er een tweede golf van besmettingen zal volgen, en dat door hen genomen verkeerde
maatregelen nog meer slachtoffers zullen maken dan door deze ‘experts’ ooit is voorzien. Natuurlijk proberen ze deze tweede golf van ziekenhuisopnames en nieuwe doden zolang mogelijk uit te
stellen. Nu verzinnen ze ook bijkomende excuses zodat ze niet zullen aangekeken worden op de
tweede golf van besmettingen en alle onnodige doden die ZEKER nog gaan vallen! Daarom komen
steeds meer ‘experts’ op televisie en in kranten vertellen dat we zeker nog jaren last gaan hebben
van dit virus! Ik moet echt KOTSEN van dit soort onzin dat door iedereen als zoete koek wordt geslikt! Artsen zullen nu na honderd jaar toch een keer moeten gaan beseffen dat ze de natuur niet
kunnen overwinnen. Nooit en te nimmer!
Ze zullen erin de toekomst wel een of andere politieke, leugenachtige draai aan proberen te geven.
Ik zal er dan zijn om hen van repliek te dienen. Want uit de medische kliek die elkaar constant het
handje boven het hoofd blijven houden, op enkele uitzonderingen na, hoeven we niet te rekenen.
We zijn voor hen niet meer dan een geopende portemonnee en ze eten geen boterham minder of u
nu wel of niet geneest en/of door hun behandelingsmethoden sterft. Deze gewettigde moordenaars
worden altijd betaald, dik betaald, ongeacht het resultaat!
De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen,
maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen. – Albert Einstein

