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Wetenschappelijke onvrede voor tweede lockdown
Wetenschappelijk bewijs spreekt een tweede lockdown tegen
Steeds meer en vaker beginnen medische wetenschappers uit alle takken van medische specialisaties zich de nodige vragen te stellen bij de niet door wetenschap getoetste en aangepaste maatregelen die regeringen in de banenrepublieken van Nazistisch Europa en de rest van de NAZI landen in
de wereld toepassen voor de op dit moment totaal gestopte besmettingen wat betreft COVID-19
verkoudheid. Alle maatregelen die nu nog doorgevoerd zijn en niet teruggedraaid, zijn fascistische
maatregelen op aanraden van de WHO en haar grootste geldschieter Bill Gates! Alles wat nu nog
steeds wordt afgedwongen voor de COVID-19 verkoudheid is pure mensenkloterij om volkeren hun
geestelijke weerstand te breken.
Bon Chance, zou ik zo zeggen want ik zal mijn ambetante bek niet houden voordat ik in de kist lig.
Ik was wetenschapper en heb nog altijd toegang tot de vele databases, behalve dan deze in België
waar zo nodig een speciaal paswoord op moest worden gezet om zelfs huisartsen de toegang te ontzeggen. Waarom eigenlijk? Ook daar heb ik nog steeds geen antwoord op gekregen!
Om een positie in te nemen wat het ‘virus’1 betreft moet men voor en tegen afwegen als het om bewijzen gaat. Dan pas kun je tot een rationele uitkomst komen. Het psychologisch bewijs is zonder
meer heel erg duidelijk! Ook de drijfveer van regeringen! Genoeg bewijzen om alle COVID maatregelen per direct terug te draaien en alle politici op te sluiten! We kunnen stellig beweren dat ze massamoorden hebben gepleegd met de hulp van universiteiten en hun professoren. De zoetsappige zever van omroepen en kranten heeft vele naïeve mensen gewoon heel erg kalm gehouden! Ook zij
zijn medeplichtig aan massamoord!
Heel erg veel dingen wat betreft het ‘killervirus’ 2 die in eerste instantie werden aangenomen als
waar, bleken later helemaal niet waar te zijn. 1) de mortaliteit, 2) asymptomatische infecties, 3) leeftijdcategorieën en 4) immuunrespons naar het virus toe zijn allemaal niet waar gebleken!
Wetenschappers zoals ik die alles al vanaf het eerste moment zeer verdacht vonden en later ook zij
met een open geest zagen snel dat deze zogenaamde ‘pandemie’3 niet zo erg was dan ooit verkocht
door de oplichters van de staat, universiteiten en wereldgezondheidszorg. De vrees voor deze politieke oplichterstruc met medewerking van universiteiten, professoren en journalisten is niet echt nodig. Er zijn veel te weinig mensen ECHT GESTORVEN aan COVID. Slechts 80 in Nederland!
Deze oplichters, fraudeurs, massamoordenaars en hun medeplichtigen zoals justitie en politieambtenaren genieten ervan om ons door het stof te zien kruipen met ons mondmasker op en de afstand
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Virussen zijn een consensus. Een consensus is een wetenschappelijk aanname die niet wordt gestaafd door
wetenschappelijk bewijs. Daarom is in mijn ogen elke VIROLOOG ook een oplichter!
Dit ‘killervirus’ is zelfs de naam griep niet eens waardig!
Als je een verkoudheidsvirusje verkoopt als een pandemie hoe ga je dan ooit nog eens een ECHTE PANDEMIE
kunnen verkopen aan mensen die met hun ogen open leven.
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van 1,5 meter terwijl het kamp waarin ik vertoef het liefst elk van deze onnozelaars monddood zou
willen maken omdat alle maatregelen mensonwaardig zijn! Ze komen voort uit de vele CIA
procedures uit de jaar 1950 en erna, toegepast op onwillige gevangenen.
De massamoordenaars zouden zich beter tot de vele bewijzen richten, maar dan kunnen ze hun positie niet langer handhaven. Dan worden ze gedwongen om de maatregelen allemaal per direct terug
te draaien en hun smoel te gaan houden over een tweede lockdown. Alle bewijzen zijn wat de maatregelen betreft COMPLEET NEGATIEF.
Een voorbeeld om de angst erin te houden is bijvoorbeeld CODE ORANJE voor Luxemburg af te
geven omdat er 1 oude man overleden is van 85 jaar met het stempel COVID-19 waarvan iedereen
weet dat hij niet gestorven KAN zijn met als oorzaak uitsluitend COVID-19 omdat hij onderliggende chronische kwalen had.
Het draait hier om pure oplichterij. CIJFERFRAUDE zoals ik het al eerder heb genoemd. En ook
hier zal een PCR test geen uitkomst brengen want als je een PCR test nodig hebt, een oplichtersapparaat pur sang, dat niet is ontworpen om besmettingen vast te stellen maar om DNA te kopiëren als
er te weinig aanwezig is in slijm, bloed of weefsel!
Als men weet wat een PCR is, dan weet je dat als je een PCR test nodig hebt om een virus te kunnen ‘bewijzen’ je wordt opgelicht. Als er zo weinig ‘virus’ aanwezig is in slijm of bloed dan kijk je
zeker niet naar de ziekteverwekker. En dan heb je nog altijd de postulaten van Koch waar geen enkele COVID-19 overledene of opgenomen patiënt aan voldoet. Anders gezegd: “er is niet eens tastbaar bewijs voor het bestaan van het ‘virus’ en al helemaal niet als ziekteverwekker.” Het lijkt meer
op een HERSENSPINSEL dat via de WHO in omloop is gebracht en door de politiek, op bevel, gebruikt om de ganse WERELDECONOMIE af te breken. Ik denk dat mijn visie meer tot haar recht
komt dan de visie van de massamoordenaars en hun medeplichtigen! Ze zijn OMGEKOCHT!
Wat me ook opvalt is dat het kamp van de massamoordenaars geen indicaties geven om een serieuze heroverweging te maken. Ze blijven schreeuwen dat de maatregelen van kracht blijven. 1,5 meter, mondmasker en vaccin, vaccin,vaccin! Alsof wij niet beseffen dat ze op deze manier laten zien
dat ze de kont van BILL GATES en zijn ‘foundation’ neuken!
Ze blijven zich beroepen op de modellen zoals het model van oplichtersuniversiteit en coronavirus
resource center Johns Hopkins die zich eveneens manifesteren als een stelletje bruinwerkers van de
Gates foundation! Alles is publiek en kan opgevraagd worden. Er zijn miljarden gemoeid alleen al
in Nederland en België. Onderzoeksinstituten en universiteiten zijn omgekocht. Zelfs staatsinstellingen zijn door de financiën van Gates particulier gemaakt omdat ze niet langer afhankelijk waren
van staatssteun. De nodige handlangers van de maffiaorganisaties Nederland BV en België BV met
aan het hoofd beide koningshuizen zijn op bepaalde cruciale postjes gezet om ons alle rechten en
vrijheden te ontfutselen. Deze trend is al teruggedraaid in voormalig Joegoslavië waar de bevolking
massaal in opstand kwam tegen de maatregelen, de politie in elkaar sloeg en de regeringsgebouwen
bezette. Laat ons hopen dat het gezonde verstand zal zegevieren. Niet zozeer bij politici want die
hebben niets, maar bij professoren en ‘experts’ die zich nu lang genoeg belachelijk hebben gemaakt!
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