
Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in
document toe geen meetbaar virus te

hebben

‘U bent besmet, en dit stickertje bewijst het.’
————————————————————————————————————————————— CDC over PCR test: ‘De
detectie van viraal RNA kan niet de aanwezigheid van een besmettelijk virus aantonen, of dat 2019-
nCoV de veroorzaker van klinische symptomen is’
————————————————————————————————————————————— ‘Covid-19 een
onbeperkt biowapen’, staat er weer in veel alternatieve media. Een overgelopen…

Meer dan 7000 wetenschappers en artsen
roepen op corona maatregelen onmiddellijk

te beëindigen

—————————————————————————————————————————————- ‘Onherstelbare schade
als deze maatregelen in stand blijven’ – Wereldwijde slachting door corona beleid, niet door een virus
—————————————————————————————————————————————- Meer dan 6000 artsen
en wetenschappers in de VS en Groot Brittannië, en meer dan 1000 in Duitsland, roepen de autoriteiten
op de corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen, en de…

Wereldwijd toerisme stort met 80% in;
Voedseltekorten in VS
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—————————————————————————————————————————————– Uit heel Nederland
berichten over schaarste in supermarkten en groothandels – 120 miljoen banen in toerisme sector
dreigen permanent te verdwijnen
—————————————————————————————————————————————– Het coronabeleid
richt in binnen- en buitenland onvoorstelbaar meer schade aan dan het virus zelf, dat wereldwijd in
geen enkel opzicht erger is dan een gewone seizoensgriep….

Directeur Inlichtingendiensten VS:
RussiaGate was complot van Hillary Clinton

Topeconoom Armstrong: ‘Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo’n verdorven publiek figuur als Hillary
Clinton meegemaakt.’ —————————————————————————————————————————————-
CIA directeur John Brennan bracht president Obama persoonlijk op de hoogte van Hillary’s complot om
Trump te beschuldigen van samenzwering met Rusland
—————————————————————————————————————————————- De Directeur van de
Nationale Inlichtingendiensten (DNI) van de VS,…

Trump heeft gelijk: CDC cijfers bewijzen dat
Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep

De waarheid wordt anno 2020 keihard gecensureerd.
—————————————————————————————————————————————- Pandemie mogelijk
grootste hoax ooit, maar toch overal weer strengere maatregelen
—————————————————————————————————————————————- Twitter en Facebook,
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die de facto als een Orwelliaans ‘Ministerie van Waarheid’ zijn gaan optreden, hebben een bericht van
Trump verwijderd waarin hij schrijft dat Covid veel minder dodelijk is…

Hoogleraar Psychologie Jan Derksen: ‘Jaag
bevolking nog meer angst aan met foto’s

beschadigde longen’

Rokers sterven gemiddeld 10 jaar eerder dan niet rokers. In Nederland gaat het om 20.000 doden per
jaar (10.369 doden door longkanker in 2018). Dat schijnen we als maatschappij wèl geaccepteerd te
hebben. (Afbeelding: (4))
—————————————————————————————————————————————- Wetenschappelijke
studies bewijzen dat longschade en hersenschade niet uniek voor corona zijn, maar vooral…

Nieuwe schatting WHO: Slechts 0,125% van
coronapatiënten sterft

Los van de reeds aangerichte gigantische schade van het regeringsbeleid, wat jaren gaat duren om te
repareren, zou het leven onmiddellijk weer normaal kunnen worden. Maar het MAG niet, men WIL het
gewoon niet. —————————————————————————————————————————————–
Angstpropaganda met behulp van doelbewuste desinformatie: Media en politiek gooien besmettingen
valselijk op één hoop…

Stuur deze brief over de Spoedwet naar de
Tweede Kamer
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—————————————————————————————————————————————- ‘U bent
verantwoordelijk voor de afbraak van fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale
structuren, wanneer u uw inwoners dwingt om deze wet te eerbiedigen. Deze handelingen zullen wij
beschouwen als een overtreding van artikel 83a Wetboek van Strafrecht, het verbod op terrorisme
(angst inboezeming)’ —————————————————————————————————————————————–
Het gaat er nu…

Karel van Wolferen lanceert nieuw tijdschrift
‘Gezond Verstand’

—————————————————————————————————————————————– Censuur door
mainstream media, zonder wie de corona pandemie-hoax niet mogelijk zou zijn, ‘heel slecht voor
democratie en beschaving’
—————————————————————————————————————————————– Journalistiek
veteraan Karel van Wolferen (ex-NRC) heeft het nieuwe tweewekelijkse tijdschrift ‘Gezond Verstand’
gelanceerd. Van de eerste editie worden ter promotie maar liefst 1 miljoen exemplaren in Nederland
verspreid….

WHO: Ouders die kind naar school sturen
geven automatisch toestemming voor

vaccinatie
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—————————————————————————————————————————————- Opt-out principe:
Ouders die niet willen dat hun kind buiten hun medeweten wordt gevaccineerd, moeten dit expliciet
aangeven en hun kind thuis houden
—————————————————————————————————————————————- De WHO – die in 2005
de facto een VN wereldregering werd toen bijna alle landen van de wereld hun handtekening zetten
onder een overeenkomst…

Vrijwilligers klinische testfasen Covid
vaccins krijgen ernstige Covid symptomen

—————————————————————————————————————————————- ‘Het staat iedereen vrij
zijn eigen gezondheid te verwoesten (roken, drinken, drugs, overmatig medicijngebruik, slecht voedsel
– dus waarom niet ook vaccins?)’
—————————————————————————————————————————————– De proefpersonen die
deelnemen aan de klinische testfase van Moderna en Pfizer blijken zware bijwerkingen van het Covid-
19 vaccin te krijgen, zoals het mainstream kanaal CNBC…

Turkse dictator Erdogan: ‘Jeruzalem is onze
stad’
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Weer een stap dichter bij de geprofeteerde (geplande?) Derde of Vierde Wereldoorlog om de top van dit
kleine bergje. (Afbeelding: (2)).
—————————————————————————————————————————————– Om zijn Ottomaanse
aspiraties en aanstaande grootschalige veroveringsoorlogen nog eens te onderstrepen, heeft de Turkse
president dictator Recep Tayyip Erdogan in zowel een mondelinge als schriftelijke verklaring gezegd…

New England Medical Journal roept politiek
op tot gedwongen corona vaccinaties

—————————————————————————————————————————————– Het komt eraan:
Mensen die Covid vaccin weigeren worden straks ontslagen en mogen hun huis niet meer verlaten –
Nog onbevestigd: Australië gaat kinderbijslag schrappen van ouders die weigeren hun kinderen te
vaccineren – Trump laat zich positief testen – tactiek?
—————————————————————————————————————————————– Het gezaghebbende
New Engeland Medical Journal heeft…

Election Gate: Systeemcrisis in VS, mogelijk
zelfs burgeroorlog, onvermijdelijk geworden

—————————————————————————————————————————————– ‘Burgeroorlog 2.0: Dit
land is nu echt compleet gek geworden’ – Project Veritas publiceert video’s met bewijs dat in district
van Ilhan Omar, eerst moslima in het Congres, massaal stemmen worden gekocht
—————————————————————————————————————————————– Sinds vorig jaar
hebben we herhaaldelijk geschreven dat de verkiezingen over iets meer dan een maand…

‘Oekraïens gasbedrijf geeft in rechtbank toe
Joe Biden smeergeld te hebben betaald’
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—————————————————————————————————————————————– Het Oekraïense
gasbedrijf Burisma Gas Holdings heeft gisteren tijdens een rechtszaak toegegeven voormalig
vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden grote sommen smeergeld te hebben betaald. De
onthullingen (waar wij overigens al op 10 oktober 2019 over schreven: ‘Joe Biden kreeg bijna miljoen
van Oekraïns gasbedrijf waar zijn…

Denemarken gebruikt gezond verstand en
zit zonder mondkapjes weer bijna op

normaal

—————————————————————————————————————————————- Bijna hele
Nederlandse politiek ondersteunt koers naar totalitair corona-fascisme
—————————————————————————————————————————————- Terwijl bijna de hele
Nederlandse politiek, zowel regering als oppositie, collectief zijn verstand lijkt te hebben verloren en
aandringt op het verplicht stellen van mondkapjes, laten ze zich in het nuchtere Zweden en
Denemarken niet van de wijs brengen…

Azerbeidzjan valt Armenië aan; Turkije grijpt
in, Iran stuurt troepen en tanks naar de

grens
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Beelden van het slagveld. Het Azerbeidzjaanse leger heeft tijdens de aanval grote verliezen geleden. Zo
gingen al 80 tanks en pantservoertuigen verloren. (Afbeelding: (1)).
—————————————————————————————————————————————– Armeense president:
‘105 jaar geleden voerde Turkije genocide op Armenen uit. Dat gaan wij in geen geval opnieuw toestaan’
—————————————————————————————————————————————– Op 18 juli schreven
we…

Hierom is de klinische testfase van de grote
vaccinproducenten volstrekt waardeloos

—————————————————————————————————————————————– ‘Covid vaccin testen
zijn er NIET op gericht te bewijzen dat het ernstige ziektegevallen kan voorkomen; voor milde gevallen
zijn vaccins sowieso overbodig’
—————————————————————————————————————————————– De New York Times
verraste onlangs vriend en vijand met een voor velen ongemakkelijk artikel waarin op basis van
wetenschappelijk bewijs werd gesteld dat maar…

Europese wetenschappers ontdekken
langdurige natuurlijke immuniteit tegen

Covid-19

—————————————————————————————————————————————- Ook mensen die niet
besmet zijn blijken natuurlijke afweer te kunnen hebben – Plannen voor vaccinaties kunnen de
prullenbak in —————————————————————————————————————————————- Een
team wetenschappers uit Zweden, Denemarken en Groot Brittannië heeft ontdekt dat iedereen die ooit
besmet raakt met het coronavirus, langdurige natuurlijke immuniteit tegen Covid-19 opbouwt. Dat
geldt…

Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant
Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle

positieve testen zijn vals’
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