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VID FEITEN

ONTHULD DOOR ARTSEN EN WETENSCHAPPERS WERELDWIJD
GEPLAND: Duizenden artsen en wetenschappers verklaren dat deze pandemie gepland werd en nauwgezet
georchestreerd wordt, met een politiek-economisch doel. In 2019 werd er al aan COVID-19 vaccins gewerkt,
maanden voor de pandemie! In 2018 importeerden alle landen ter wereld honderden miljoenen virus test kits.
Drie maanden voor de pandemie werd aangekondigd dat er een coronavirus pandemie aankwam, vanuit Wuhan.
Twee maanden voor de coronavirus pandemie oefende Bill Gates voor een coronavirus pandemie. Enzovoort.

OMKOPERIJ: Regeringsleiders ontvingen enorme geldbedragen, om langdurige lockdowns toe te passen.
De president van Belarus kreeg een miljard dollar aangeboden, maar hij weigerde en onthulde deze omkoperij.
De Nigeriaanse regering werd vierhonderd miljoen dollar aangeboden, en hapte toe. Italiaans parlementslid Sara
Cunial klaagde de Italiaanse president aan, wegens omkoperij door Bill Gates. Enzovoort.

MISDAAD:

In elk land is er een organisatie van artsen en verplegend personeel, die gezamenlijk verklaren
dat de pandemie een georganiseerde misdaad is. Nederland: Artsen voor Waarheid. België: Artsen voor Vrijheid.
Duitsland: Artsen voor Opheldering. Amerika: Frontlinie Artsen. Spanje: Artsen voor Waarheid. Enzovoort.

MEDICIJNEN: Er zijn effectieve en veilige medicijnen voor covid, die mensen genezen in enkele dagen tijd.
Deze medicijnen worden door de overheid verboden voor covid. Dokter Rob Elens genas alle corona patiënten in
vier dagen tijd, maar moest stoppen van de overheid. Artsen die medicatie voor covid bekendmaken worden door
Youtube, Facebook, Twitter enz. gecensureerd. Hun videos worden verwijderd en hun websites offline gehaald.

BEDROG:

Miljoenen mensen wereldwijd getuigen dat ze onterecht als covid werden geregistreerd. Artsen en
verplegend personeel worden gedwongen om elke zieke en sterfgeval als covid te noteren. Dit jaar zijn er geen
griepgevallen, omdat elke griep als covid wordt opgegeven. De PCR test geeft tot 94% valse positieven. Enz.
Er is nog veel meer informatie die door artsen en wetenschappers bekendgemaakt wordt.
Bezoek onderstaande website om met eigen ogen alle bewijzen te zien.

STOP WORLD CONTROL WERKT OP INTERNATIONAAL NIVEAU SAMEN MET LEIDINGGEVENDE ARTSEN, WETENSCHAPPERS EN JURISTEN

