Land van
Gezond Verstand

Zinvolle maatregelen tegen corona
Mondkapjes werken niet, handen wassen werkt niet, de 1,5 meter is uit de lucht gegrepen,
aerosollen vormen het grote gevaar. De huidige maatregelen werken averechts.
Land van Gezond Verstand presenteert daarom een tegenlijst met échte oplossingen:

Behandeling

Ventilatie & Ionisatie

Samenleving
Zet de samenleving niet op
slot. Het virus kent geen
avondklok.

Eerste lijns zorg
bij verdenking corona
HCQ, zink & vitame D.

Help mee installeren
voorzie scholen en
verpleeghuizen van goede
ventilatie & ionisatie/UV.

Bij symptomen binnen blijven
totdat je klachtenvrij bent.

Horeca , sport en cultuur
kunnen weer open als de
ventilatie is verbeterd.
98% van de virusdeeltjes
worden door ionisatie
onschadelijk gemaakt.
Besmetting is dan niet meer
mogelijk.

Buiten is er nauwelijks gevaar
doe normaal en wees lief
voor eenieder.
Gebruik je gezond verstand.
Het virus verspreidt zich
voornamelijk via aerosollen in
de lucht. Binnen blijven die
hangen. Verdiep je in de
materie.
Ren niet van elkaar weg,
maar help elkaar. De tijden
zijn ingewikkeld genoeg. Blijf
gewoon mens onder de
mensen.

Zet mensen niet gevangen
en verplicht geen isolatie.
Spreek ze aan op hun
verantwoordelijkheid.
Stop met het bespioneren
en registreren van burgers.
Laat de burger vrij.

Help elkaar door iedereen te
respecteren, de één op
afstand, de ander dichtbij.

Onduidelijke uitslagen
de PCR testen zijn
zeer onbetrouwbaar.

Mondkapjes

Neem eigen verantwoordelijkheid. Breng anderen niet
in gevaar en zorg voor elkaar.

Griepprik

Mondkapjes
werken averechts.
Maak geen ruzie:
zoek naar de verbinding en
werk aan oplossingen.

Gezond blijven?

Door de griepprik word je
kwetsbaarder voor
besmetting met corona.

Stop met het dragen. Het
beschadigt de longen en
simuleert de groei van
virussen.

Mensen met griepprik zijn 6x
besmettelijker als ze ziek
worden.

Onhoud goed...

Ventileer
.

Eet gezond
Blijf in
beweging

Metstatistiekwordt
gegoocheld

1,5meterisuitde
luchtgegrepen.

Metgoedeionisatie
isergeen
groepsgevaar

Devrijheidstaatophet
spel.Wasjehandenniet
inonschuld.

Klachten? Neem contact
op met de huisarts. Vraag
om vroegbehandeling
met HCQ.

Erheersteengevaarlijkvirus.Maarvreesniet!
Erzijnmeerderebehandelingensuccesvolgebleken.
Daarnaastkanhetvirusgedoodwordendoor
luchtbehandeling.Onderzoekdeoplossingen.

samen

Meer informatie:
zelfzorgcovid19.nl
maurice.nl
stichtingvaccinvrij.nl

