Mondmaskers, lockdowns, vaccinaties, en alle dwaze maatregelen tegen
covid-19 hebben ondertussen al veel meer kwaad dan goed gedaan.
Daarvoor is meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs, maar dat wordt
gecensureerd door de klassieke media die alleen maar marionetten zijn
van de farma-maffia.
De coronapas is de druppel die de emmer doet overlopen!
Die is tegen de Mensenrechten (art. 1, 2, 4, 8), tegen de verklaring van
Genève van 1948, tegen de Nürnbergcode van 1945, tegen de
privacywetten (niemand heeft zaken met uw medische geschiedenis),
tegen de grondwet, tegen Resolutie 2361 van de Raad van Europa, enz.
Mondmaskers en de C-pas hebben niks, maar dan ook niks meer met uw
gezondheid te maken, maar alles met gewetenloos geldgewin en
machtsvertoon!
Natuurlijke immuniteit door een vroegere besmetting geeft een 7x betere
bescherming dan de zogenaamde vaccins, die dat eigenlijk niet zijn, maar
wel een gevaarlijke experimentele gentherapie. Waarom krijgen mensen
met antilichamen dan die pas niet? Als die vaccins zouden werken,
waarom stromen de klinieken dan vol met gevaccineerden? Als ze
werken, waarom zou een gevaccineerde dan schrik moeten hebben van
iemand die geen proefkonijn wil zijn? Vanwaar de morbide obsessie van
onze overheden om iedereen geprikt te krijgen, terwijl er geneesmiddelen zijn die bewezen werken? Waarom
verzwijgen de media de miljoenen gevallen van zware vaccinschade (tromboses, hartproblemen, enz. tot
sterfgevallen), terwijl die gewoon open en bloot in officiële databanken op het internet staan? Waarom blijft de
angstporno in de media duren, terwijl er al lang geen pandemie meer is? Ja, mensen worden ziek van corona en
sterven er spijtig genoeg soms aan, maar niet meer dan van de griep! Corona zal elke winter blijven terugkeren,
net zoals snotvallingen en de griep, punt uit; we moeten er gewoon mee leren leven!
Het ontzeggen van de toegang aan handelszaken voor niet-geprikte of niet-gemaskerde mensen is dus helemaal
hetzelfde als de uitsluiting van zwarten in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid, of van joden in het nazi-Duitsland
van de jaren dertig!

Als u mensen weigert in uw zaak, bent u medeplichtig aan het installeren van een hardvochtig
totalitair regime naar Chinees model! Dit zal alleen stoppen als we samen zeggen: FOERT!
Zet uw tv af en informeer u!
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