Wat is leven
zonder vrijheid?
Wat is vrijheid
zonder leven?

Zeker worden
in onzekere tijden
We herinneren het ons allemaal nog.
Maart 2020, het leven moest even
stilstaan voor een ongekend virus.
Jammergenoeg was het niet meer voor
even, en staat het leven nog steeds stil tot
de dag van vandaag.
Wat nu? Krijgen we ons oude leven terug?
Mag ik die mondkap al af, mag ik mijn
oma al knuffelen?
We weten het niet.
Wat we wel weten is dat alle maatregelen
in strijd zijn met al onze
basisgrondrechten en dat het enige
redmiddel (het vaccin) niet de
duidelijkheid geeft dat het onze vrijheid
zal redden.

Bezoek onze website:
www.5-voor-12.com

Leef
zonder
angst

Feiten

- Covid-19 heeft op wereldbasis een
sterftegraad van 0,15%.
- Mondmaskers (N95/medisch) houden
bij transmissie de aerosolen niet tegen.
- De PCR -test vertelt je niet of je ziek
bent en is niet geschikt om een virus te
detecteren. (Kary Mullis - PCR-uitvinder)

Immuunsysteem

Opstaan voor onze rechten

Het afgelopen decennia werd er veel van ons
afgenomen.
Meerdere organisaties vatten de koe bij de
horens met procedures tegen de Belgische
regering gericht tegen de maatregelen die in
strijd zijn met onze burgerrechten.
Graag willen wij als volk sterk staan en
beseffen dat er een grens bestaat. Als we ons
niet verenigen zal dit een straatje zonder einde
worden.
Sluit je aan bij onze
actiegroep!
Scan deze QR-code

Partner links
- hippocrates-belgium.be
- docs4opendebate.be
- artsenvoorvrijheid.be
- animap-benelux.com
- welkombijmij.be
- openzorg.be
- onsnetwerk.org
- bewusteburgers.be
- wijdeoudersbelgie.weebly.com
- tegenwind.tv

- Angst verlaagt je weerstand. Risico's voor
diabetes, overgewicht,
spijsverteringsklachten, hart- en
vaatziekten en zelfs kanker worden
verhoogd.
- Een samenleving zonder fysiek contact
verhoogt de kans op depressies. Angst en
stress in je lichaam wordt verlaagd bij
fysiek contact.

Veilige geneesmiddel?

- Het huidige middel (vaccinatie) is een
experimentele gen-therapie (mRNA),
waarvan we de langetermijneffecten niet
van weten. Deze techniek werd nooit
eerder toegepast op de mens.
- Beweging, voeding en supplementen
(Vitamine c, Vitamine D3, zink,...) geven een
gunstige bijdrage aan ons huidig
immuunsysteem!

