Zeer Geachte leden van de ethische commissie,

Uw taak is erg eenvoudig want sociale uitsluiting en een corona paspoort is het
summum van onethisch gedrag eigenlijk misdadig want tegen de Grondwet,
Neurenberg code, EVRM en andere wetgeving, zie bijlage Strafbare feiten. De
Grondwet beschermt de burgers tegen de overheid maar wordt al 10 maanden
vertrapt. Ik voel me niet meer veilig bij deze regering. Komt nog bij de censuur,
een andere mening mag je niet eens hebben, dialoog is onmogelijk gemaakt en
de MSM stelt werkelijk geen enkele kritische vraag en is onderdeel van de
propaganda machine. Als bezorgde en betrokken burger voel ik het ook als mijn
plicht u te informeren.
Het hele (test)beleid is gebaseerd op de PCR test die geen virussen (en covid19) kan diagnosticeren, we hebben dus helemaal niet zoveel z.g.
‘besmettingen’. Uw collega’s geven goede uitleg over de PCR en andere zaken.
Onderaan uitspraken van Gommers en de Gezondheidsraad. Nu stoppen met
dit test beleid wat een volledig vals beeld geeft van de werkelijkheid. Gebruik
dat vele geld om de Zorg te verbeteren.
1.

https://artsencollectief.nl/pcr

2.

https://www.artsenvoorwaarheid.nl/documentatie

3.

https://www.herstel-nl.nl/
https://greatgameindia.com/covid-19-vaccine-ugur-sahin/ According to the cofounder of BioNTech Dr. Ugur Sahin, the COVID-19 vaccine he designed for
Pfizer was designed in just few hours in a single day on January 25, 2020.
https://www.infowars.com/posts/top-eu-scientist-warns-covid-19-vaccinelinked-to-sterilization-of-women/ Gerenommeerde artsen hebben het EMA
hierover een onderbouwde brief gestuurd, wordt genegeerd. Waarom, als het
te weerleggen is dan doe je dit dus zal het waar zijn.
Sociale uitsluiting is discriminatie (art.1), voorkom invoering van een corona
paspoort!
Regering en Parlement is door mij diverse keren geïnformeerd over het digitale
corona paspoort, zie bijlage.

U beseft dat u wordt misbruikt door de Jonge om dit zeer onethische en illegale
beleid er door te drukken. Wanneer u daarin meegaat wordt u
medeverantwoordelijk en mede aansprakelijk. Dit is een kopie van het Chinese
systeem, zorgt voor tweedeling in de maatschappij.
Sinds het ontstaan van de mens zijn o.a. virussen en deel van ons lichaam, de
opruimers van slechte stoffen in ons lichaam. Zonder virussen in ons lichaam
gaan we dood. Nu worden we al 10 maanden gehersenspoeld dat covid-19
dodelijk is, dit is niet waar. Volgens de cijfers een middelzware griep, IFR 0,23%,
oversterfte als gemiddeld. Dit is onethisch gedrag van de regering
Onethisch is ook dat boeren, MKB bedrijven en andere bedrijven of failliet gaan
of tegen een lage prijs moeten verkopen aan banken, multinationals, China en
criminelen. In Amsterdam wordt al van alles opgekocht door criminelen.
Onethisch is ook dat ons goede medicatie wordt onthouden. Medicijnen die al
50 jaar op de markt zijn in combinatie met vitaminen en zink
(mineraal), https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
Het patent voor de Nano particles die in het Pfizer vaccin zitten. Microsoft is de
eigenaar van het patent dus de eigenaar van de mensen die deze deeltjes in
het lichaam hebben. Dit is onethisch en verboden volgens de Neurenberg Code,
EVRM en onze Grondwet. U weet de redenen waarom in 1947 de Neurenberg
Code werd opgesteld en wereldwijd ondertekend.
Is het ethisch om in de kamerbrief te vermelden dat er een ‘acceptabel risico’ is
zonder te benoemen hoeveel doden en hoeveel mensen met vaccinatie schade
acceptabel is?
Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin
komt er toch. Vind u dit ethisch, rechtsgeldig en een verantwoorde uitspraak
voor een minister van Volksgezondheid of een verkooppraatje van een farma
vertegenwoordiger?
Idem voor het Moderna vaccin; LUCEFERASE (enzym) wordt toegevoegd aan
het vaccin als herkenningsteken. Je wordt dus gebrandmerkt zodat je 24/7,
365 dagen tot in de eeuwigheid gecontroleerd en gevolgd kan worden. Zie
documentaire https://lbry.tv/@ProjectGOeD:9/docu-wat-kies-jij-je-ziel-of-het:3 vanaf 17’20”
dr. Carrie Madej. Luceferase en Nano particles hebben geen enkele
toegevoegde waarde aan een vaccin, het is geen medicijn en/of voorkomt
infecties.

Er is geen gedetailleerde bijsluiter beschikbaar met de exacte samenstelling
van het vaccin. Waarom is dat, wat wordt er verborgen? Bij de Kruidvat krijg je
bij de paracetamol een betere bijsluiter.
“Maatregelen om ons gedrag te beïnvloeden zijn ongrondwettelijk”.
Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer

Een hoogleraar (bron bekend): “men is gevangene van eigen, zelf
geconstrueerde paniek en heeft een neurotische obsessie met onbetrouwbare
cijfers ontwikkeld, iedereen die hen daarop wijst wordt geostraceerd. Het is
doodeng.
Vind u het ethisch dat we voortdurend in angst worden gehouden?
Sociologe Marieke van Voorn: ‘Angst voorkomt niet dat je sterft. Angst
voorkomt dat je leeft’.
We vertrouwen erop dat u de juiste morele, ethische en rechtsgeldige
beslissingen neemt.

Met vriendelijke groet,

________________________

