Pressecommuniqué 03
Léif Politiker,
Wann een iech virun 2019 gesot hätt, datt mir 2021 an enger Pandemie liewen,
 déi mat enger déidlecher Longenentzündung a China ugefaange sollt hunn an déi haut
mat engem ganze Katalog vu Symptomer begrënnt gëtt 1
 déi duerch een PCR-Test festgestallt géif,

 dee vu sengem Erfinder a Nobelpräisträger, dem Kary Mullis, net fir diagnostesch
Zwecker geduecht wor an och dofir net benotzt däerf ginn 2,
 deen net tëschent aktiver a vergaangener Infektioun ënnerscheede kann an och keng
Krankheet noweise kann 3,
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 deen eng ganz héich Feelerquot huet, wann d’Zyklen héich agestallt sinn an hei zu
Lëtzebuerg mat 45 Zyklen ugewannt gouf 4 obwuel gewosst wor, datt en mat méi
ewéi 37 Zyklen nëmmen falsch positiv Resultater hiergëtt 5,
 dee net ka beleeën, datt Mënschen ouni Symptomer ustieche kënnen,
 dee no engem ustiechende Virus siche soll, dee bis haut nach net konnt no der
klassesch, wëssenschaftlecher Prozedur 6 nogewise ginn 7. Ee Kanadescht
Geriichtsurteel huet dat iwwregens bestätegt 8. A wien de Virus noweist kann
esouguer 1,5 Mio € verdéngen 9.

Wann een iech 2019 gesot hätt, datt
o Schreckenszenarien eis géifen Angscht maachen an z.B. ee Kollaps vum
Gesondheetssystem viraussoen, ouni datt en antreffe géif,
o Lockdownen géifen decidéiert ginn,
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Dat huet eis den Laboratoire KETTERTHILL op Ufro matgedeelt.
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Virusisolation und Kontrollexperimente gemäß den Kochschen Postulaten
https://www.xn--rotekartefrcorona-c3b.de/drei-rote-karten.php
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déi laut deem berüümtsten Epidemiologen weltwäit, dem John P. A. Ioannidis, näischt
bruecht hunn, ausser datt se schueden wéinst der verbreeter Angscht virun enger
Krankheet,
•

déi fir 99% vun de Mënschen relativ ongeféierlech ass an esouguer fir 9,77% vun de
Positivgetesten net déitlech ass,

•

ouni datt gewosst wor, ob Mënschen mat der Krankheet oder duerch d’Krankheet
gestuerwe sinn,

•

déi a Länner ouni oder mat wéineg Moossnamen net méi Doudeger mat sech bruecht
huet ewéi a Länner mat ganz strenge Moossnamen 10,

•

déi zu kenger signifikanter Iwwerstierflechkeet gefouert huet 11,

Wann een iech 2019 gesot hätt, datt Moossnamen géifen weltwäit global entscheet ginn,
 déi zu nach ni erlieften Agrëffer an d’Fräiheet, d’Selbstbestëmmung an d’Privatsphär
vun de Mënschen géife féieren,
 déi zu enger globaler, witschaftlecher Rezessioun géife féieren,
 déi zu iwwerfëllten Kanner- a Jugendpsychiatrien géife féieren, esou datt een Triage
tëschent de Kanner misst gemaach ginn 12,
 déi zu grousse Protester vun Bierger géif féieren 13, an trotzdeem vun staatlech
finanzéierten Medien systematesch ignoréiert, minimiséiert oder diskreditéiert ginn,
 déi zu enger geféierlecher Spaltung vun der Gesellschaft wäert féieren well
ënnerscheed wäert ginn tëschent Geimpften a Netgeimpften, och an de Schoulen an
Foyeren 14
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 déi Enseignantsgewerkschaften dozou verleet, den Zougang zu der ëffentlecher
Schoul un eng duerchgemaachte Krankheet, een Test oder eng Impfung ze
knëppen 15
 déi Politiker, Medezinner a Wëssenschaftler derzou verleet, fir diskriminéierend
Aussoen ze maachen géigeniwwer Netgeimpften Mënschen 16 an dat mat Hëllef vu
staatlech finanzéierte Medien,
 déi eng reegelméisseg gentherapeutesch Behandlung duerch Massenimpfungen mat
digitalem Impfpass nosechzéien, an dat mat engem experimentellen Impfstoff,
 dee just nëmmen autoriséiert ass well en eng provisoresch Noutzoulassung
accordéiert krut, an dat obwuel et Medikamenter a Behandlunge gëtt, déi
mat Erfolleg agesat ginn 17
 deen weder eng Immunitéit garantéiert nach ofgeséchert ass,
 deen bedenklech Niewewierkungen huet 18,
 deen geknäppt ass un Privilegien, déi ee fréier als Grondrechter bezeechent
huet.

Wann een iech dat 2019 gesot hätt, wat hätt dir dann geäntwert?

FAIR Beweegung, 5. September 2021
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https://www.feduse.net/app/download/9879586569/Communiqu%C3%A9+CovidCheck.pdf
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