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Stel dat Hitler vandaag de dag de baas was in Nederland. Hoe weet jij dan
zo zeker dat jij niet achter hem zou staan? Die vraag stelt de NOS in een
nieuwe video.

Hitler was goed in het beïnvloeden van de massa. Ook jongeren wist-ie te
charmeren, aldus de NOS. In de video komt een vrouw aan het woord die
zegt: “Ja, nou, eigenlijk zie ik dat nu ook wel een beetje gebeuren, met
Thierry Baudet moet ik eerlijk zeggen. Die speelt ook wel heel erg in op
jongeren en ook met die coronacampagne en zo. Ja, ik val daar niet voor,
want ik val ook niet voor Thierry.”

Zou JIJ voor HITLER vallen? | NOS Stories RewindZou JIJ voor HITLER vallen? | NOS Stories Rewind

‘De NOS is eigenlijk een misdadige organisatie, vol met
het laagste gajes wat er bestaat in de media’

Robin de Boer • 21 april 2022 12:30  122  9.600  1 minuut leestijd
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Heel vies
De NOS-verslaggever koos het fragment uit en knikt bemoedigend,
instemmend, schrijft Baudet op social media.

Vastgoedondernemer Erik de Vlieger trekt fel van leer. “Hier heeft Thierry
Baudet helemaal gelijk. Eens of oneens met Baudet doet niet ter zake: de
NOS is eigenlijk een misdadige organisatie en hiermee aangetoond vol met
het laagste gajes wat er bestaat in de media. Heel vies,” twittert hij.

Saneren
Veel mensen nemen het op voor Baudet. Zo schrijft Willem: “Helaas blijven
dit soort vuile leugens uit de propagandamachine bij sommige mensen
plakken. Het is daarom tijd de NPO te saneren!”

Erik de Vlieger  Kapitein + Tweep des Vaderlands
@DevliegerErik

Hier heeft @thierrybaudet helemaal gelijk.  Eens of 
oneens met Baudet doet niet ter zake; de @nos is 
eigenlijk een misdadige organisatie en hiermee 
aangetoond vol met het laagste gajes wat er bestaat in de 
media. Heel vies.

Thierry Baudet @thierrybaudet
Op 5’16” laat de @NOS iemand aan het woord over de vraag of “zoiets 
als Hitler” nu weer zou kunnen gebeuren. Ze zegt: “eigenlijk zie ik het nu 
met Thierry Baudet.”  
 
De NOS-verslaggever koos het fragment uit - en knikt bemoedigend, 
instemmend. youtu.be/NSObobaTbQc.

3:32 p.m. · 20 apr. 2022
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De internationale gezondheidsvoorschriften rond corona worden gebruikt om
de Grondwet van elk land op aarde opzij te schuiven, waarschuwde de
Amerikaanse patholoog Ryan Cole in een interview met Maria Zeee.

Hij wees erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in handen is van
Big Pharma. Zeventig procent van de financiering is afkomstig van
farmaceuten, de rest van Bill Gates, China en sommige donorlanden.

‘De Wereldgezondheidsorganisatie is een volstrekt
corrupte organisatie die moet worden opgedoekt’

Robin de Boer • 21 april 2022 11:00  44  7.255  1 minuut leestijd

Corona Buitenland
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Verdwijnen
De WHO spendeert meer geld aan reizen dan aan ziekte, benadrukte Cole.
“De WHO is een volstrekt corrupte organisatie die opgedoekt moet worden.
We moeten de WHO niet omvormen. De WHO moet verdwijnen.”

De patholoog pleit voor een beter, meer ethisch gezondheidsorgaan. Samen
met Tess Lawrie van de World Council for Health probeert hij ethische artsen
bij elkaar te brengen. “Wij zijn niet gecorrumpeerd door geld van Pharma.
Dat is waarom we ons uitspreken. We zijn onafhankelijk.”

Wereldmacht
Dit is geen complot. De WHO probeert letterlijk de wereldmacht te grijpen,
en wil je blootstellen aan wreedheden en medicijnen aan je opdringen die je
niet nodig hebt, zei Cole.
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In Groot-Brittannië schiet het aantal ziekenhuisopnames
door corona als een raket omhoog. Dat terwijl het grootste
deel van de bevolking volledig gevaccineerd en geboosterd
is. Ook in andere delen van de wereld is deze trend gaande.

Twee jaar lang gingen mensen gebukt onder lockdowns en
andere coronamaatregelen, en werden hun vrijheden
drastisch ingeperkt door middel van vaccinatieplichten en -
paspoorten.

Ziekenhuisopnames onder geprikten
schieten als raket omhoog: dit zijn de
cijfers

Robin de Boer • 21 april 2022 17:30  52  11.721  1 minuut leestijd
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Aantal ziekenhuisopnames explodeert
Opmerkelijk genoeg is de Britse gezondheidsdienst UKHSA
gestopt met het delen van informatie over
doorbraakinfecties, besmettingen die zich voordoen bij
mensen die gevaccineerd zijn tegen corona. Diverse
websites hebben erop gewezen dat gevaccineerden vaker
besmet raken en in het ziekenhuis terechtkomen dan
ongevaccineerden.

Bijna 60 procent van de Britten is inmiddels geboosterd,
terwijl 75 procent van de bevolking en het overgrote deel
van de volwassenen volledig gevaccineerd is. Toch
explodeert het aantal ziekenhuisopnames door corona.
Momenteel staat de teller op ongeveer 20.000. Halverwege
vorig jaar waren het er nog minder dan 1000.

News | UK COVID-19 Hospitalizations SkyrockNews | UK COVID-19 Hospitalizations Skyrock……
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Foto: Ziekenhuisopnames in het Verenigd Koninkrijk (Videostill

YouTube/TrialSite News)

Stijgende lijn
Het aantal ziekenhuisopnames baart grote zorgen, aangezien
er sinds juni vorig jaar al sprake is van een stijgende lijn.
Ook het aantal coronadoden stijgt in Groot-Brittannië.

De nationale gezondheidsorganisatie NHS heeft premier
Boris Johnson ervan beschuldigd ‘alle interesse in de
pandemie te hebben laten varen’. “De keiharde waarheid
voor het personeel en de patiënten is dat […] de zorg er net
zo beroerd voor staat als elke winter,” zei NHS-directeur
Matthew Taylor.
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Techondernemer Steve Kirsch heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC
en medicijnautoriteit FDA aangeschreven om aandacht te vragen voor de
bloedproppen die balsemers aantreffen in lichamen. Sommige balsemers
ontdekken deze bloedproppen in meer dan 90 procent van de lichamen die
ze onder handen nemen.

Kirsch wijst erop dat ze alleen bij gevaccineerde mensen worden
aangetroffen en heeft filmpjes meegestuurd waarin te zien is hoe de proppen
uit de lichamen worden verwijderd. “Laat me alsjeblieft weten of jullie dit
willen onderzoeken of ervoor kiezen om dit te negeren en doen alsof dit niet
gebeurt.”

Ongelofelijke bloedproppen uit lichamen van
gevaccineerden gehaald: ‘Dit is niet normaal’

Robin de Boer • 21 april 2022 15:30  78  13.916  1 minuut leestijd
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Ze willen het niet zien
Dit lijkt me een gezondheidscrisis die een onderzoek rechtvaardigt,
benadrukt Kirsch, die de CDC en FDA graag in contact brengt met meerdere
deskundigen die dergelijke bloedproppen hebben gezien.

Hij zegt geen antwoord te verwachten omdat ‘ze niet geïnteresseerd zijn in
bewijs waaruit blijkt dat ze mensen vermoorden’. “Ze willen het niet zien.”
Daarnaast zijn de weefselmonsters in de video’s onmogelijk te verklaren.

83 procent
Al in februari trok begrafenisondernemer Richard Hirschman aan de bel. De
autoriteiten hebben nooit contact met hem opgenomen. Hirschman maakte
een video waarin hij een bloedprop uit het lichaam van een man haalt die na
coronavaccinatie is overleden. Richard trof deze bloedproppen aan in 83
procent van de lichamen die hij deze maand heeft behandeld.

Volgens patholoog Ryan Cole worden de proppen veroorzaakt door het
spike-eiwit en is dat de reden waarom het lichaam ze niet kan afbreken.
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Sinds enige tijd worden ook jonge kinderen gevaccineerd
tegen corona. Een kinderarts, die op Twitter bekendstaat als
‘Dr. B’, spreekt zich uit over de effecten hiervan.

Hij zegt dat hij inmiddels zes jaar kinderarts is en niet eerder
zoveel hartaanvallen en gevallen van myocarditis bij
kinderen heeft gezien als nu.

Dr. B wijst erop dat veel ouders zijn misleid door artsen die
onvoldoende onderzoek hebben gedaan of die onder druk

Kinderarts spreekt zich uit over
hartaanvallen bij kinderen: ‘Dit heb ik nog
nooit meegemaakt’

Robin de Boer • 21 april 2022 14:00  35  9.178  1 minuut leestijd
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zijn gezet of zijn misleid. Zet altijd vraagtekens bij elke
behandeling, elke therapie, benadrukt hij.

Overgevoeligheid
De kinderarts verwijst naar een studie in het tijdschrift
Archives of Pathology & Laboratory Medicine waaruit blijkt
dat polyethyleenglycol (PEG) overgevoeligheid zou kunnen
uitlokken. Dit bestanddeel zit in coronavaccins. “Het is tijd
voor nieuwe vaccins met andere hulpstoffen,” zeggen de
onderzoekers.

Het onderzoek gaat over twee tieners die drie en vier dagen
na de tweede dosis van het Pfizer-vaccin dood zijn
gevonden. Ze bleken myocarditis, een ontsteking van de
hartspier, te hebben. Waarschijnlijk heeft een allergische
reactie het proces in gang gezet.

Bijsluiter
Afgelopen jaar liet het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) weten dat ontsteking van de hartspier wordt
opgenomen in de bijsluiter van de coronavaccins van Pfizer
en Moderna als mogelijke bijwerking. De aandoening kan
volgen op vaccinatie met één van de twee vaccins, aldus het
EMA.

De gevallen doen zich voornamelijk voor binnen 14 dagen na
vaccinatie, het vaakst na de tweede dosis en veelal bij
jongere mannen, concludeerde het EMA.

Dr B
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