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Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

5  feiten  om  de  ganse  LEUGENACHTIGE  COVID
heisa direct te beëindigen en dan nog alle
rariteiten, een vergeten persbericht en een
raar levend ‘wezen’ in het Pfizer vaccin!

1. Het virus verspreidt zich niet asymptomatisch.

2. We zouden helemaal geen asymptomatische mensen mogen testen.

3. Natuurlijke immuniteit is ECHT, COMPLEET en voor de rest van iemand zijn le-
ven.

4. COVID-19 is gemakkelijk thuis te genezen.

5. Huidige vaccins zijn totaal overbodig, niet veilig en zouden niet eens voor
mensen mogen worden gebruikt!

Weet je wat ik verder ook nog raar vind?

Dat het doel steeds verschuift van, je doet het voor de ouderen en de kwetsba-
ren en dan 'to flatten the curve' om het vervolgens te doen om de druk op de
zorg te verminderen. Waarom is er na 1,5 jaar nog steeds geen enkel bed extra in
de zorg? Dat vind ik raar...

Dat ik, als ik gevaccineerd zou zijn, nog steeds anderen kan besmetten en zelf
met COVID op de IC kan belanden, dat vind ik raar...

Dat een gevaccineerde geen negatieve test moet laten zien binnen de horeca en
een ongevaccineerde zonder klachten wel, dat vind ik raar...

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Er bestaan 3 soorten politici in de wereld. Gechanteerd, bedreigd of omgekocht. Allen zijn corrupt!

"Waarom moeten de gevaccineerden beschermd worden tegen de niet-gevaccineerden door de niet-gevaccineerden te dwin-
gen een ‘vaccin’ in te laten spuiten dat de gevaccineerden helemaal niet heeft beschermd...!"

Word het geen tijd dat DE STAAT gaat BEWIJZEN dat het SARS-CoV-2 virus bestaat en dat de reden voor de spuit ge-
woon ordinaire uitroeiing van het volk is? BEWIJZEN GENOEG! Geef me 15 minuten met een jury om het hen uit te leggen

en we kunnen voor allen die hier aan meewerken de TRIBUNALEN PER DIRECT OPSTARTEN!

http://echtekrant.be/
https://www.de-nieuwe-media.nl/l/de-opa-van-hugo-de-jonge-was-een-gezochte-nazi-misdadiger-na-wo-2/
http://echtekrant.be/films1/Mirror%20-%20Ireland%20Govt%20Forced%20to%20Admit%20COVID-19%20DOES%20NOT%20Exist.mp4
https://www.worldunity.me/onderzoek-toont-aan-dat-het-covid-vaccin-de-infectie-niet-vermindert-landen-met-een-hogere-vaccinatie-ratios-hebben-meer-gevallen/
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Dat regeringen zeggen dat testen zonder klachten geen zin heeft en we dit nu
massaal moeten doen, dat vind ik raar...

Dat ik wel in mijn blootje zonder QR-code in de sauna naast iemand kan zitten
zweten, maar vervolgens niet samen mogen eten, dat vind ik raar...

Dat mensen vorig jaar massaal aan het klappen waren voor de zorgmedewerkers,
maar nu zorgmedewerkers die niet meewerken aan een QR-code in de kou laten
staan, dat vind ik raar...

Dat beleidspolitici zeiden absoluut geen dwang toe te willen passen, dat zoiets
onmogelijk moet zijn en dat ze er anders, als kabinet, voor zouden gaan liggen.
En dat deze mensen vervolgens de schuld in de schoenen van ongevaccineerden pro-
beert te schuiven, dat vind ik raar...

Dat een buschauffeur zonder mondkapje mag rijden, maar de reizigers niet, dat
vind ik raar...

Dat je door een hele Ikea kunt struinen zonder QR-code, maar zodra je wilt zit-
ten voor Zweedse balletjes, je ineens wél zo'n code nodig hebt, dat vind ik
raar...

Dat een gevaccineerde die binnen vier weken na vaccinatie in het ziekenhuis be-
landt, de boeken ingaat als niet-gevaccineerde, dat vind ik raar...

Dat ik filmpjes zie van Franse zorgmedewerkers die hun witte jassen huilend in
het vuur gooien omdat ze nu ineens gedwongen worden zich te vaccineren en anders
geen salaris ontvangen terwijl onze media vertelt dat de QR-code in andere lan-
den geen probleem oplevert, dat vind ik raar ...

Dat een schrijfster op Instagram haar hele account kwijtraakt, omdat ze een be-
richt deelt dat er in Duitsland een QR-code verplicht is in supermarkten, dat
vind ik raar...

Dat er bij Jinek e.d. alleen maar propaganda wordt gemaakt voor de vaccinatie
en er tegenover Gommers geen artsen worden neergezet die er anders over denken,
dat vind ik raar...

Dat er in Nederland 45 miljoen wordt uitgetrokken om boa’s aan te stellen voor
het controleren op een QR-code voor maar zes weken, dat vind ik raar...

Dat Hugo SNUIF 5 miljard euro kwijtraakt en gewoon mag blijven zitten, dat vind
ik raar...
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Dat de persconferenties voor een heel groot deel van de bevolking wegens een
licht verstandelijke beperking niet te begrijpen zijn en dit na 1,5 jaar tijd
nog niet anders wordt opgepakt, dat vind ik raar...

Dat er in vele landen elke week grote protestmarsen zijn en dat we hier niets
over zien in het nieuws, dat vind ik raar...

Dat er in Australië met rubberen kogels op betogers wordt geschoten en onze me-
dia dit verzwijgen, dat vind ik raar...

Dat er tijdens protestbijeenkomsten gezocht wordt naar dat ene beeld dat nega-
tiviteit uitdraagt terwijl er vooral veel liefde te zien is, dat vind ik raar...

Dat de G7 top gewoon bij elkaar mag komen zonder QR-code, dat vind ik raar... 

Dat er 134 miljoen voor volgend jaar wordt gereserveerd voor een 3de en 4de
prik. Waren de eerste twee prikken dan toch niet goed genoeg? En wat zegt “al-
leen met vaccinatie komen we hieruit” ons dan? Dat vind ik raar... 

Dat kinderen die er amper ziek van worden zich toch moeten laten vaccineren om
een ander te beschermen, dat vind ik raar...

Dat kinderen van 13 jaar buiten in de regen hun snackje op moeten eten, omdat
ze geen QR-code hebben en de schoolkantine niet in mogen, dat vind ik raar...

Dat  men vaccins vergelijkt met frikadellen en ongevaccineerden met personen
die, omdat ze geen rijbewijs (een bewijs van kunde) hebben, de weg niet op mo-
gen, dat vind ik raar...

Dat het een maatschappij aan het worden is van 'wie niet voor mij is, is tegen
mij'. We hoeven toch niet hetzelfde standpunt te hebben om elkaar wel lief heb-
ben? Dat vind ik raar...

Dat mijn overweging inmiddels niets meer te maken heeft met mijn gezondheid be-
treffende COVID maar gezond in een maatschappij te kunnen blijven staan, dat
vind ik raar...

Dat velen ook op die manier de prik hebben genomen, niet ivm angst voor COVID,
maar door druk van buitenaf, dat vind ik raar...

En maakt dat mij raar???? Zegt u het maar!

PS: nog even een vraagje voor een vriend: als deze in 2025 besluit om toch de
spuit maar te nemen, omdat hij echt nergens meer terecht kan, moet hij dan de
eerste 10 à 15 prikken ook nog halen?
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Oh, er was deze week nog een ‘kleinigheidje’ dat de PERS
niet heeft gehaald!

Zouden we niet beter alle politici in de EU hiervoor
HOOFDELIJK aansprakelijk stellen? Dat zij hun HOLMAATJES
zelf onderhouden! En dat wegens overcompleet! Ik ben zelf
uit de financiële sector gewipt, samen met vele duizenden
55 plussers. We hadden hierover niets te zeggen en dat
grapje heeft me tot aan mijn  WERKELIJKE pensioen vele
honderdduizenden EURO’s inkomen gekost omdat Kris Peeters
zo nodig de kont van Rothschild moest neuken. Hij heeft
er nadien natuurlijk zelf wel een dik betaald oude lullen
uitroetsjbaantje aan overgehouden in een sector waar deze
WAARDELOZE kloot helemaal geen verstand van heeft! 
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Op 14 oktober had ik ook nog contact met een paar Spaan-
se onderzoekers die me nadien een filmpje toestuurden
Na het bekijken van het filmpje zijn me een paar details over de zogenaamde
‘vaccins’ duidelijk geworden maar ook wat nieuwe vragen naar boven gekomen! 

1. Waarom ze zo ontzettend diep gevroren moeten worden bewaard

2. Waarom er grafeenoxide inzit

3. En wat het ‘DING’ erin feitelijk DOET. Er zit namelijk een onnatuurlijk
‘wezen’ in het ‘vaccin’! Niet iedereen zal het hebben ingespoten gekregen
omdat het niet in alle ‘vaccinflesjes’ zit. Toch zullen veel mensen hier-
mee zijn ingespoten. Vraag is alleen: “Veroorzaakt dit WEZEN, dit DING,
alle dodelijke slachtoffers in het prille begin?”

4. Er zitten ook eitjes in! Komt het ‘DING’ bij gevaccineerden later uit de
eitjes nadat de eitjes zich op de voedingsbodem van de grafeenoxide hebben
genesteld?

Maak u klaar voor de confrontatie met de waarheid. Het filmpje is gemaakt nadat
ze dit ‘DING’ hebben gevonden in het Pfizer vergif! Ik excuseer me al bij alle
gevaccineerden omdat het geen leuk aanblik is, en te weten dat dit ‘WEZEN’ nu
door uw lichaam ‘zwemt’. Dit is de MATRIX in alle facetten!
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