
COVIDISTISCH TERRORISME !

Pesterij.  Sinds  2020  bestookt  het  staatsapparaat  (pers,  regering,  wetenschappelijke
autoriteiten, ...) in de meeste landen de bevolking met dagelijkse angstwekkende berichten en
dwangmaatregelen, zodat de burgers, in ruil voor het stoppen van dat gepest, de experimentele
vaccinatie  en  de  gezondheidspas  "aanvaarden"  (d.w.z.  de  systematische  tracering  van  onze
sociale activiteiten...). 

Moord. Het gevaar van covid-19 is van hetzelfde kaliber als een zware griep. De oorzaak van de
oversterfte in 2020 werd niet veroorzaakt door het virus, maar door de morbide effecten van de
angststrategie, waaronder de ontregeling van het medische systeem. Het aanbod van medische
diensten  werd  aldus  ernstig  aangetast,  zowel  in  kwantitatieve  (niet-optimale  toewijzing  van
middelen  aan  hospitalen)  als  in  kwalitatieve  termen  (stress  voor  gezondheidswerkers).
Bovendien, om de focus op de enige vaccinoptie te "rechtvaardigen", heeft het staatsapparaat (i)
de  conventionele  behandeling  voor  luchtwegeninfecties  belemmerd,  en  (ii) de  normale
tijdspanne om een vergunning van experimentele vaccins te bekomen, van gemiddeld vijftien jaar
tot enkele maanden teruggebracht.

Intimidatie.  Er  is  een  pseudo-"wetenschappelijke  consensus"  tot  stand  gebracht  door  de
onderdrukking van artsen en wetenschappers die deze feiten aan de kaak stellen (laster in de
media, professionele druk...). 

Ook u kunt deze flyer verspreiden:  konfedera.org/flyer
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