
Oud-voorzitter comité Royal College of
Physicians noemt corona grootste hoax ooit

—————————————————————————————————————————————-

Dr. Hodkinson, 20 jaar voorzitter van biotech bedrijf dat nu Covid-19 testen verkoopt, benadrukt dat
testen GEEN klinische infectie aantonen, en spreekt van ‘ongefundeerde publieke hysterie aangewakkerd
door de media en politici’

—————————————————————————————————————————————–

Steeds meer experts van aanzien beginnen zich eindelijk uit te spreken tegen wat er met name in het
Westen gedaan wordt in naam van de bestrijding van het huidige coronavirus. Viroloog en pathologisch
specialist dr. Roger Hodkinson is oud-voorzitter van het Examination Committee of Pathology van het
Royal College of Physicians of Canada in Ottawa, was de CEO van een groot privaat medisch lab in
Edmonton, en is sinds 20 jaar CEO en medisch directeur van het biotechnologie bedrijf Western
Medical Assessments,  een van de producenten van Covid-19 testen. Dr. Hodkinson noemt het
Westerse coronabeleid ‘totaal ongefundeerde hysterie’, en ‘de grootste hoax die ooit tegen het
nietsvermoedende publiek werd uitgevoerd.’

Tijdens een recente publieke video/audio vergadering van een comité van de gemeenteraad van
Edmonton (vanaf 8:25:50 / YouTube-audio clip) verklaarde dr. Hodkinson dat Covid-19 ‘niets meer is
dan een naar griepseizoen. Dit is geen ebola. Het is geen SARS(-1). Het is politiek die geneeskunde
bedrijft, en dat is een zeer gevaarlijk spel.’

‘Het komt erop neer dat er een totaal ongefundeerde publieke hysterie is die wordt aangewakkerd door
de media en politiek. Het is schandalig. Dit is de grootste hoax die ooit tegen een nietsvermoedend
publiek werd uitgevoerd.’

‘Geen extra beleid nodig; mondkapjes zijn volkomen nutteloos’

De wetenschapper benadrukte dat er geen enkele speciale extra acties nodig zijn boven wat normaal
gesproken altijd tijdens een seizoensgriep wordt gedaan. ‘Als we ons ziek voelden, bleven we thuis,
aten we kippensoep, en gingen niet bij oma op bezoek. WIJ besloten of we weer aan het werk gingen,
daar hadden we niemand voor nodig om ons dat te vertellen.’

Mondkapjes zijn volgens hem volkomen nutteloos. ‘Er is absoluut geen enkel bewijs dat ze effectief
zijn… (Mondkapjes) zijn er enkel om te laten zien dat je deugt… Je ziet al die mensen als lemmingen
rondlopen en gehoorzamen, zonder enige kennis, en een mondkapje op hun gezicht doen.’

‘Morgen moet alles weer open, en stop met alle testen’

‘Ook social distancing is zinloos. Covid wordt verspreid via aerosolen, die zo’n 30 meter* overbruggen
voordat ze landen (* mogelijk bedoelt hij 30 ft. = ongeveer 10 meter). Lockdowns hebben zulke vreselijke
onbedoelde gevolgen! Overal zou morgen alles weer open moeten, zoals werd verklaard in de (door vele
tienduizenden wetenschappers, medici en andere experts ondertekende) Great Barrington Declaration,
die ik voorafgaande aan deze vergadering heb verspreid.’

‘Ik verkoop (Covid) testen, maar wil met neonletters benadrukken dat positieve testresultaten NIET een
klinische infectie betekenen (, zoals valselijk door media en politiek wordt beweerd met hun aantallen
‘besmettingen’ – X.) ! (De testen) wakkeren enkel publieke hysterie aan, en moeten helemaal stoppen,
tenzij je jezelf in het ziekenhuis meldt met een luchtweg probleem… Het enige wat we zouden moeten
doen is de kwetsbaren beschermen, en alle bewoners van verpleeghuizen iedere dag 3000 tot 5000 I.E.
vitamine D geven, omdat aangetoond is dat dit de (kans op) infectie radicaal vermindert.’

‘Volslagen belachelijk wat er nu gedaan wordt’
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‘Ik herinner u eraan dat uit de eigen statistieken van de provincie (Alberta) blijkt dat het sterfterisico
voor mensen onder de 65 één op 300.000 is. Jullie moeten dit eens gaan begrijpen. De omvang van de
reactie die jullie ondernemen, zonder enig bewijs hiervoor, is gezien alle gevolgen volslagen belachelijk.
Zelfmoorden, bedrijven die sluiten, begrafenissen, bruiloften, etc.etc.. Het is gewoon schandalig, want
het niets anders dan een vervelende griep.’

Hodkinson sloot af met advies voor de beleidsbepalers: ‘Laat de mensen hun eigen besluiten maken.
Jullie zouden je totaal niet meer met gezondheid bezig moeten houden. Jullie worden om de tuin geleid
door het hoofd volksgezondheid van deze provincie. Ik ben woest dat het dit niveau heeft bereikt. Het
zou morgen allemaal moeten stoppen. Dank u wel.’

Xander

(1) Electroverse

Zie ook o.a.: 

18-11: Grootste studie naar mondkapjes ooit toont aan dat ze niet of nauwelijks helpen 
17-11: New England Journal of Medicine: Lockdowns, social distancing en mondkapjes zijn zinloos 
07-11: Hoogleraar Capel: ‘Zet je angst bij de vuilnisbak’ (/ Ook in november blijken alle maatregelen (1,5
meter, lockdown, mondkapjes) nog steeds helemaal niets uit te maken) 
02-11: 44.000 wetenschappers en medici noemen corona beleid ‘verwoestend’ en eisen terugkeer naar
normaal 
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten 
18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman) 
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren
vaccin 
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben 
08-10:  Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te
beëindigen 
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar
zijn’  
25-08:  Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’  (/ Zelfs
statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen
met klachten) 
05-07:  Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5 meter
samenleving  (/ ALS social distancing zou werken (wat niet zo is), moet je geen 1,5 meter, maar 10
meter afstand houden) 
21-06:  Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen  volkomen
flauwekul zijn 
04-04: Britse oud-opperrechter ziet ‘een hysterisch verval naar een politiestaat’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.
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