Wij worden belogen, bedrogen,
gemanipuleerd, gehersenspoeld
en geïndoctrineerd. Allemaal
op onze kosten!
Groep artsen VS komt in verzet; Facebook bant hun 17 miljoen
keer bekeken video

‘ALLE patiënten die worden behandeld met hydroxychloroquine
genezen, NIEMAND hoeft aan Covid te sterven’ – Natural News:
CEO’s Facebook, YouTube/Google en Twitter moeten worden
gearresteerd en aangeklaagd wegens medisch verraad’ De
gecensureerde video!

https://www.breitbart.com/politics/2020/07/28/watch-live-silen
ced-frontline-doctors-hold-capitol-hill-press-conference-tochallenge-big-tech Het internet wemelt actueel van lasterlijke
anti-propaganda gefabriceerd door de MSM, Google, YouTube,
Facebook, Twitter enz.!

Vrijheid en rechtvaardigheidsgevoel lijken bij sommige
Amerikaanse professionals nog niet te zijn verdwenen, getuige
enkele journalisten en regionale TV-zenders die openlijk de
corona pandemie hoax aan de kaak zijn gaan stellen. Minstens
zo belangwekkend is dat een groep artsen zich verenigd heeft
in America’s Frontline Doctors, die het publiek wil informeren
met de echte Covid-19 feiten. Nadat hun drie kwartier durende
persverklaring in enkele uren tijd 17 miljoen keer werd

bekeken, en daarmee de nr.1 video van gisteren was, werd deze
door Facebook, en daarna ook door YouTube (Google) en Twitter
verwijderd. Het is opnieuw bewijs dat de door Bill Gates
gecontroleerde ‘big tech’ en ‘big pharma’ tot elke prijs
willen voorkomen dat het grote publiek massaal in verzet komt
tegen de frontale, meedogenloze aanval op hun gezondheid door
lockdowns, social distancing, mondkapjes en vaccins.

De persverklaring van de artsen is nog wel te zien op
Brighteon, het alternatieve videokanaal dat zich niet heeft
laten onderwerpen aan de almaar strenger wordende censuur. De
woordvoerder begint deze verklaring met erop te wijzen dat de
Amerikanen niets te horen hebben gekregen van al die experts
in het land, die net als hen wèl het gewone volk willen helpen
te genezen.

‘Gevangen in web van angst, artsen het zwijgen opgelegd’

‘Amerikanen zijn op dit moment verlamd en gevangen genomen
door angst. We worden niet onderdrukt door het virus, maar
door het spinnenweb van angst. Dat spinnenweb is overal om ons
heen, beknelt ons, en zuigt het levensbloed uit ons volk, onze
samenleving en onze economie weg,’ vervolgt de arts. ‘Dit
slaat nergens op. ‘

Dan legt ze uit dat er zeker voor de eerste fase van Covid-19
uitstekende behandelingen zijn (met o.a. hydroxychloroquine).
‘Maar duizenden artsen is het zwijgen opgelegd, zodat ze het
volk niet over dit goede nieuws kunnen vertellen. We kunnen
het virus managen, maar we kunnen niet met dit spinnenweb en
deze angst, die ons land in zijn greep heeft, leven.’

‘Kinderen amper besmet en verspreiden het virus niet’

Vervolgens geeft ze het woord aan dr. Hamilton, een kinderarts
met 36 jaar ervaring. ‘Het goede nieuws is dat kinderen dit
virus over het algemeen heel erg goed aankunnen. Er worden er
maar weinig besmet, en van degenen die wel besmet raken,
hoeven er maar weinig naar het ziekenhuis. Het
sterftepercentage is gelukkig maar één vijfde van één procent.
Kinderen tolereren deze infectie dus heel goed, en zijn vaak
asymptomatisch.’

Dan legt hij uit dat inmiddels is vastgesteld dat kinderen het
virus NIET verspreiden naar hun ouders en leraren, zoals
valselijk door de media en medische autoriteiten wordt
beweerd. ‘Dr. Mark Woolhouse uit Schotland, een pediatrische
infectieziekten specialist en epidemioloog, heeft gezegd dat
er in de hele wereld niet één gedocumenteerd geval is waarbij
Covid werd overgedragen van een leerling op een leraar. In de
hele wereld! Deze infectie verspreidt zich niet door kinderen,
maar ouderen.’

Kinderen kunnen daarom zonder enige zorgen weer gewoon naar
school gaan, betoogt hij. Wie dit tegenhouden? De leraren
vakbonden en organisaties. Die hebben allerlei absurde eisen
gesteld, zoals het ‘defunden van de politie’. Dr. Hamilton:
‘Wat heeft dat met onderwijs te maken? Ook willen ze dat alle
privé scholen worden gesloten. Dat zijn juist de scholen waar
de kinderen nog echt onderwezen worden*. Er zijn dus
blokkades, maar niet van de wetenschap, en niet ten bate van
de kinderen. Daarom moeten we terug vechten.’

(* Net als op de meeste scholen en universiteiten in Nederland
krijgen Amerikaanse scholieren en studenten vrijwel

uitsluitend nog neomarxistische staatspropaganda te horen –
X.)

‘ALLE patiënten worden beter door HCQ’

Een collega arts uit Houston stapt dan voor de microfoon, en
zegt dat ze persoonlijk meer dan 350 Covid patiënten heeft
behandeld. ‘Patiënten met diabetes, met hoge bloeddruk, met
astma. Mijn oudste patiënt is 92. Het resultaat van het
gebruik van hydroxychloroquine, zink en azitromycine is steeds
hetzelfde: ze worden allemaal beter. Ik heb niet één patiënt
verloren, niet één!’
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hydroxychloroquine gaan geven. In een vroeg stadium werkt dit
preventief. Wij zien iedere dag 10 tot 15 patiënten. Niemand
van ons is ziek geworden. Dus het werkt! Mijn boodschap aan
Amerika is dus dat NIEMAND hoeft te sterven.’ Ze haalt een
officiële NIH studie uit 2005 aan (= de Amerikaanse RIVM, toen
dr. Fauci daar directeur was), waarin de werking van HCQ werd
bevestigd.

‘Stop met fake science; mondkapjes zijn niet nodig’

‘Ik ben boos! Waarom? Ik zie mensen die geen adem kunnen
halen. Ik zie ouders en mensen met diabetes binnenkomen,
denkende dat ze een doodsvonnis hebben gekregen. Maar als wij
hen behandelen, worden ze weer beter, en kunnen weer naar
huis. NIEMAND is gestorven. Dus die zogenaamde studies die nu
beweren dat HCQ niet werkt, zijn absoluut FAKE science! Ik wil
weten wie daar achter zitten, want hoe kan het dan dat ik al
meer dan 350 patiënten heb behandeld, en niemand is gestorven?

Ze zijn allemaal beter geworden!’

‘U zegt: en mondkapjes dan?? Hallo, die heeft u NIET nodig! Er
is een geneesmiddel. Mensen hoeven niet in een lockdown te
zitten. Ik zeg tegen die al die fake artsen die het hebben
over ‘dubbelblinde’ testen: ik ben een echte arts. Hebben
jullie zelf wel eens een Covid patiënt gezien? Hebben jullie
ooit iemand met HCQ behandeld die (daardoor) aan een hartkwaal
is gestorven**? Als dat zo is, zeg het me maar! Want ik zie
dagelijks doodsbange patiënten binnenkomen, soms van honderden
mijlen afstand, die van hun eigen arts deze medicijnen niet
krijgen.’

(** een door de media verspreidde, maar allang gedebunkte
hoax)

‘Jullie zijn net de Duitsers die toekeken toen de Joden werden
vermoord’

‘Tegen al die artsen, die nu zitten toe te kijken hoe
Amerikanen sterven, zeg ik: jullie zijn als die ‘goede’
Duitsers die toekeken hoe Joden werden vermoord, en hun mond
niet open deden. Ik heb allerlei bedreigingen gehad, maar dat
kan me niet schelen. Doe met me wat jullie willen, geef me
aan, vermoord me, maar ik laat de mensen NIET doodgaan!’

‘Dus Amerika: er is een geneesmiddel voor Covid! deze
idioterie (lockdowns, social distancing, mondkapjes) is NIET
nodig! Het wordt tijd om in opstand te komen, om te zeggen dat
wij dit niet langer pikken.’ Ze verkettert daarom artsen en
officials die eerst maandenlang onderzoek willen doen, terwijl
in die tussentijd mensen onnodig zullen sterven.

‘Grote medische gevolgen van lockdowns’

Dr. Dan Erickson spreekt dan over de grote medische gevolgen
van de lockdowns. De zelfmoord hulplijnen staan roodgloeiend
(+ 600%), verslavingen, mishandelingen, alles is enorm
toegenomen. Hij wijst op het vastgestelde grote verschil
tussen Zweden en andere landen zoals Groot Brittannië. Zweden
heeft met geen lockdown veel minder doden per miljoen inwoners
dan Groot Brittannië, dat wel een strenge lockdown oplegde.

Hij pleit er dan ook voor om de mensen geen dictaten meer op
te
leggen,
maar
aan
te
spreken
op
hun
eigen
verantwoordelijkheid, hen alle informatie te geven, en hen
voor zichzelf te laten beslissen of ze bijvoorbeeld een
mondkapje willen dragen of niet.

‘Arresteer en berecht CEO’s’

Mike ‘Natural News’ Adams vindt dat de grote tech media met
het blokkeren van deze video van artsen die mensenlevens
willen redden, de samenleving willen herstellen en de economie
weer op gang willen helpen voordat deze totaal is verwoest
door de internationale klimaat/coronasekte, zich dermate
misdadig gedragen, dat hun CEO’s zouden moeten worden
gearresteerd, en moeten worden aangeklaagd wegens medisch
verraad.

En doe daar wat ons betreft alle internationale beleidsmakers
en -uitvoerders die willens en wetens meewerken aan deze
feitelijke staatsgreep tegen onze vrijheid en mensenrechten,
en deze corona pandemie hoax nog één dag langer misbruiken om
hun frontale aanval op de volksgezondheid te rechtvaardigen,

maar meteen bij. Misschien wordt het zo zoetjes aan tijd om
aan volkstribunalen te gaan denken?

Xander

