Corona ontmaskerd
Eindelijk verschijnt Corona ontmaskerd, het nieuwste boek van
Sucharit Bhakdi in het Nederlands en daarom is er een
feestelijke talkshow in Blue Tiger Studio over een aantal
thema’s uit dit boek. Duizenden mensen hebben inmiddels op dit
boek gewacht. Een waanzinnige belangstelling! En terecht, wie
Bhakdi & Reiss kennen, weet dat ze als geen ander scherp op
hun onderwerp zitten. En wie wil nu niet alles weten wat nodig
is van vaccinaties, bloedpropjes, en alles wat nog over onze
landen zal heenkomen in de komende maanden?
Vertaler Martien de Wit, redacteur Cyril Wentzel en huisarts
Berber Pieksma schuiven aan om hun licht erop te laten
schijnen.

Geen enkel thema heeft het afgelopen jaar zo beïnvloed als het
coronavirus en daarmee opgekomen infectieziekte COVID-19. Een
situatie die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als
pandemie werd geclassificeerd. Daarnaast circuleren elkaar

tegensprekende meningen, nepnieuws en politiek gestuurde
informatie. Verschillende inzichten over de gevaren door de
pandemie leiden tot diepgaande discussies en zorgen voor een
verwarde mensheid.
De overheid oefent een enorme druk uit op de bevolking om zich
te laten vaccineren tegen het Corona virus. Is dat een goed
idee? Het land verkeert in een inentingsroes. Maar als je
liever nog even na wilt denken voordat je je laat prikken,
wordt je voor van alles uitgemaakt.
Professor Sucharit Bhakdi en zijn vrouw Karina Reiss zijn
internationaal vermaarde wetenschappers op het terrein van de
microbiologie. Eerder schreven ze de bestseller Corona Vals
Alarm? In hun nieuwste boek, Corona Ontmaskerd, gaan ze in op
de laatste ontwikkelingen en vooral op wat we allemaal nog
niet weten over de werkzaamheid en de veiligheid van de
vaccins. Ze belichten in dit boek op zakelijke wijze met
actuele gegevens, feiten en achtergronden.

Denk eerst goed na alvorens het vacinatiedogma te aanvaarden
als juist. Bestel en lees dit boek. Dan is de kans groot dat
de schellen van uw ogen vallen.

