
Mondkapjes en Q-r 

Heeft  u voor mij in elk geval 

• Het bewijs van het bestaan van C-19 waaruit blijkt dat dit een natuurlijk en besmetteelijk 
virus is, is nl. nog steeds niet op een goede wijze aangetoond, hier zijn internationale 
bewijzen voor (htteps://nl1.warbletoncouncil.org/postulados-de-koch-2486).

• De PCR-test handleiding (CDC) van vorig jaar geeft  dit aan EN ondanks beloningen is het 
virus nog steeds niet aangetoond (Rechtbanken in Spanje en Canada hebben hierover in 
elk geval uitspraken gedaan).

• Kunt u mij aantonen dat de PCR-test een juridisch waterdicht medisch instrument is om 
Covid aan te tonen en zo ja, waar dit blijkt uit de testhandleiding en/of wetenschap?

• Kent u de rapporten van buitenlandse universiteiten over de risico's van een PCR-test?
• In diverse landen zijn rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat de PCR-test niet te 

gebruiken is als diagnostisch instrument, wat de handleiding ook vertelt. Heeft  u andere 
informatie?

• Heeft  uw wel zwart op wit het wetenschappelijke bewijs 
a) dat het vaccin veilig en effeectief is en
b) dat het vaccin verspreiding van het virus voorkomt en/ of het ziek worden aan covid 
voorkomt en dat het minder risico geeft  dan een natuurlijke immuniteit op grond van 
wetenschappelijk en onafhaankelijk onderzoek, alsmede praktijkervaringsverhalen?

• Weet u wat het sterft erisico is van een zogeheten Covid infectie en wat het sterft erisico is 
bij het vaccin gemeten over een periode van een half jaar?

• Heeft  u inzicht in de volledige lijst met ingrediënten en bijwerkingen zoals besproken met
en voorgelegd aan de FDA bij toelating voor emergency? (Wrs identiek aan die van de 
EMA.) Bent u zich bewust van het feit dat niemand enige verantwoordelijkheid draagt 
voor eventuele vaccinschade en de daaruit voortvloeiende korte en langere termijn schade
van dit medisch experiment, dat loopt tot medio 2023?

• Wat is uw medische bevoegdheid (BIG-registratie)?
• Heeft  u een eed afgelegd?
• Mag ik van u in elk geval vernemen welke eed op u van toepassing is?

Bent u bereid garant te staan voor alle schade die mij overkomt voor het dragen van een 
mondkapje, het afnemen van een PCR-test en de bijwerkingen van een zogeheten MRNa-
vaccin? Bent u bereid voor mij en mijn gezin te zorgen in finnanciële en praktische zin, bij 
fysieke, mentale, psychologische, emotionele, materiële en spirituele schade? Bijwerkingen
zoals omschreven in de handleidingen van Pfinzer en de FDA december 2020?
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