
Ik vertel je dit niet graag, maar er wordt tegen je gelogen! 

Vindt je niet dat het tijd is om de lockdown leugen te verwerpen? Of geloof je alles dat de TV je vertelt? Krijg je jouw 
informatie van de krant? Het nieuws? Je vrienden? Praat je überhaupt hierover met je vrienden? Geloven zij ook de huidige 
corona leugen? Ben je overtuigd dat een mondkapje helpt om je ergens voor te beschermen? Of vind je dat het misschien 
beter zou zijn om twee, of drie op te zetten? Voordat je deze flyer weggooit wil ik je aanraden om even naar informatie te 
kijken die je niet op de TV vindt: bijvoorbeeld: https://medicalkidnap.com/?find=masks 
Er zijn een heleboel experts die de mythe van de masks en de mythe van de corona doorzien en verwerpen:  
https://medicalkidnap.com of https://acu2020.org/nederlandse-versie/  of https://www.americasfrontlinedoctors.com  
waarschijnlijk  zijn er nog veel meer.   
https://medicalkidnap.com/2020/11/19/top-pathologist-claims-coronavirus-is-the-greatest-hoax-ever-perpetrated-on-an-
unsuspecting-public/  
Het is al bijna een jaar nu dat je leven ernstig aangetast is, maar het probleem is niet corona; het probleem is de stomme 
maatregelen die een blind en waardeloze regering uitspreken. De wanhopig en onzinnige beperkingen, restricties, en 
verboden die ons opgelegd worden, en die na vele maanden nog net zo weinig helpen als zout over je schouder gooien. 
Kary Mullis, de wetenschapper die in 1993 de Nobel prijs won voor zijn uitvinding in biomedical research, de PCR test, was 
ontsteld om te zien dat zijn uitvinding gebruikt werd om corona tests te doen. Daarvoor was het echt nooit bedoeld, zei hij 
zelf. De verkeerde toepassing van zijn uitvinding is over de hele wereld misbruikt om mensen wijs te maken dat er een 
gevaarlijke virus ons allemaal het leven bedreigt. Het is niet waar! 
Corona is hooguit een griep, maar voor politieke (niet medische) redenen is het aan ons verkocht als een groot gevaar waar 
we allemaal als de dood bang voor moeten zijn.  
Het is niet moeilijk om informatie te vinden die een hele andere indruk bij je zal wekken dan wat de NPO, RTL, CNN, BBC et al 
allemaal vertellen. Ik ga er echt niet op staan dat je gelooft wat ik zeg, maar ik wil je vragen zelf op zoek te gaan naar 
alternatieve informatie.  
Kijk naar een paar websites die niet woord voor woord dezelfde verhaal vertellen als het nieuws op de TV. 
Verspil je tijd niet met Facebook, Youtube, Twitter, want daar vind je alleen de bevestiging van het populaire fear-porn dat je 
overal vindt.  
Kijk op https://brandnewtube.com bijvoorbeeld… of http://www.vernoncoleman.com ook een ervaren en hoogopgeleide arts 
die niets gelooft van de fashionable corona leugens.  
https://dolorescahill.com is een professor van immunologie, een van de vele experts die bijdragen aan de medische websites 
die in de eerste alinea genoteerd staan.  
Dr. Heiko Schöning, Dr. Elke de Klerk, en vele anderen hebben een boodschap voor je die misschien het tegenovergesteld is 
van alles wat je tot nu toe gehoord hebt over de fictieve ziekte die de wereld overhoop haalt. Het is echt de moeite waard om 
een paar minuten te nemen om te kijken of je iets ziet dat je raakt. Zelf heb ik nooit in de corona mythe kunnen geloven. Ik 
heb het geprobeerd in het begin omdat iedereen zo overtuigd was, maar ik kan het niet geloven. Het is gewoon niet waar.  
De propaganda voor het zogenaamde vaccin dat je tig keer per dag op TV ziet is bedoeld om je bang te maken, en het vaccin 
te willen. Er zijn echter vele doctors die menen dat het helemaal geen vaccin is, en absolute niet iets dat we zouden moeten 
nemen. 
https://brandnewtube.com/watch/dr-wakefield-warns-this-is-not-a-vaccine-it-is-irreversible-genetic-
modification_bvTJWXmMhxLYj1R.html   
Zelfs de bedrijven die het maken weten dat het een twijfelachtig medisch experiment is, maar dat zullen ze niet toegeven. 
Als je er werkelijk in gelooft moet je ervoor gaan, maar informeer je eerst of het echt wel zo’n goed idee is. 
In realiteit is er geen virus… geen varianten… geen vaccin… Niets om bang voor te zijn behalve de leugens. 

Het is tijd om de hardhandige overheids tirannie te negeren en te verwerpen. Het is tijd om toe te geven dat er tegen ons is 
gelogen. Het is tijd om te beseffen dat mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen niet in onze belangen handelen. 
Als we dat eerst door hebben, kunnen we beginnen te praten over wat we daar aan gaan doen. 
We zijn belazerd en belogen… iets moet nu veranderen. 
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