
Covid-19 is niet gevaarlijk voor 98% van de bevolking. Als je jonger bent
dan 65 is de kans groter dat je sterft aan griep/influenza dan aan Covid-19.

Israelische minister
van volksgezonheid

Er zijn 40 x meer ouderen en 260 x meer jongeren overleden aan
het ‘vaccin’ dan aan Covid-19.

RIVM

Europese Commissie Genetische manipulatie is bij wet verboden om toe te passen op mensen.
Om dit ‘vaccin’ toe te laten hebben we de wet aangepast.

Hugo de Jonge De fabrikant is juridisch en financieel niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Pfizer bijsluiter Iedereen die het ‘vaccin’ neemt doet mee aan een medisch
experiment welke loopt tot eind 2023.

Prof. dr. Pierre Capel
emeritus hoogleraar

experimentele virologie

Het virus muteert zo snel dat vaccineren praktisch zinloos is.

Prof. dr. Theo Schetters Massa mRNA vaccinatie is zeer onverstandig.

Dr. Mike Yeadon
Voormalig Pfizer vice-president

Overheidsmaatregelen zijn rampzalig en onnodig.

Dr. Judy Mikovits
Voormalig onderzoeker

National Cancer Institute USA

Het ‘vaccin’ kan de levens van miljoenen mensen verwoesten.

Dr. Vladimir Zelenko 48% van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen had voorkomen
kunnen worden met het juiste protocol (met o.a. HCQ).

Dr. John P.A. Ioannidis
Stanford University

Het medische nut van een wereldwijde ‘vaccinatie’
met een experimenteel mRNA ‘vaccin’ is niet aangetoond.

DIT IS GEEN VACCINATIE! Het is gen-therapie (lees: genetische manipulatie)
die het immuunsysteem aanzet om zichzelf aan te vallen.
Ernstige negatieve effecten gaan we pas zien 6 tot 18 maanden na vaccinatie.
Deze injecties toedienen of toestemming geven tot toediening, is crimineel.

Uw overheid We willen mensen uitsluiten die niet
aan dit experiment meedoen!

Sucharit Bhakdi
Prof. Emeritus head of the

Institute for Medical Microbiology
Johannes-Gutenberg universiteit

Dr. Geert Vanden Bossche
voormalig hoofd vaccin
ontwikkeling Duitsland

Met dit ‘vaccin’ vernietigen we het immuunsysteem van mensen
wat kan uitmonden in een wereldwijde ramp.

The New England Journal of Medicine Mensen hebben na volledige vaccinatie 0,8% minder kans om besmet te worden.

Stefan Lanka, MD Het virus is nooit geïsoleerd. Wat zit er dan in de injectie? 
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Waarom?

Dr. Tal Zaks
Chief Medical Officer Moderna inc. 

Het mRNA ‘vaccin’ kan het menselijk DNA aanpassen.
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werking NEGATIEF
werking NIET aangetoond
werking MINIMAAL 
NIET aantoonbaar verschil
werkt NIET 
SCHIJNVEILIGHEID
SCHADELIJK voor immuunsysteem
NEGATIEF effect op de gezondheid
RISICO op besmetting GROTER
NEGATIEF voor de gebruikers
Houdt GEEN virussen tegen
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