Visie van een kritisch en geïnformeerd burger
op de C4us-waanzin in tien punten
1. Het Sars-Cov-2 virus is tot op heden nog niet geïsoleerd, gepurificeerd en geïdentificeerd volgens de
wetenschappelijke methode van de gouden standaard en van de postulaten van Koch/Rivers. Het is dus een
‘spook’-virus, dat zonder problemen kan muteren en nooit kan overwonnen worden.
2. De symptomen van de eveneens onbewezen Covid-19 ziekte zijn zo algemeen dat het een containerbegrip is
voor allerlei soorten aandoeningen van vooral griep- en longfenomenen. Tot op heden halen de werkelijke
aantallen van zowel overlijdens als IC-opnames amper het niveau van een normale seizoensgriep.
3. Virussen zijn overal massaal en nuttig aanwezig in natuur en mens. Dat zij ingevolge het binnendringen ziek
maken wordt sinds Pasteur aangenomen, maar is nog nooit bewezen.
4. Alle maatregelen zijn experimenteel, zinloos, wetenschappelijk ongegrond, disproportioneel, niet
gedefinieerd, contraproductief, ongrondwettelijk, ongezond, vernederend.
5. Alle tests en zeker de PCR hebben geen enkele diagnostische betrouwbaarheid en geven de bedrieglijk
foutieve indruk dat wie positief is het C-virus heeft, ziek is en besmettelijk. Zelfs groenten, fruit, cola en
afgedraaide olie zouden geïnfecteerd zijn …!
6. Er wordt quasi nihil aandacht gegeven aan het versterken van de gezondheid en de immuniteit via
natuurlijke middelen en het genezen via bestaande effectieve medicamenten.
7. Bij mensen die afgelopen jaar in zware gezondheidsproblemen kwamen en eraan stierven speelden
meerdere factoren een dikwijls synergetische rol: luchtverontreiniging, vaccinatie, medicatie, bestaande
gezondheidsproblemen, hoge leeftijd, stress en EMF-stralingen.
8. Vooral de bewezen effecten van 5G zijn heel erg vergelijkbaar met deze van Covid-19.Het werkelijke gevaar
komt dus uit de hoek van in de eerste plaats 5G.
9. Het corona-vaccin is nauwelijks getest op effectiviteit en amper op veiligheid, zeker niet op lange termijn.
Het is een absoluut experimenteel vaccin, waarbij
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de mens op DNA-niveau genetisch gemodificeerd wordt
voor de productie cellen van geaborteerde menselijke foetussen gebruikt zijn
onduidelijkheid is over de werkelijke en volledige inhoud
de farmaceutische bedrijven ontlast zijn van verantwoordelijkheid inzake gezondheid

10. De C-‘pandemie’ is aantoonbaar op voorhand gepland en is ons opgedrongen via politici, media en officiële
experts. De gevolgen van alle maatregelen zijn gekend en gewild: het gros van de mensheid wordt armer,
angstiger, zieker, afhankelijker en volgzamer gemaakt en het dreigende perspectief van genocide is absoluut
niet denkbeeldig. Enkel de kleine machtige minderheid zal hiervan beter worden en de door hen gewenste
hervormingen kunnen doordrukken met namen als NWO , the big reset/agenda21/agenda2030.
Ik sta open voor alle kritiek en verwelkom vooral bewijzen dat mijn visie niet correct is.
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