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LATEN WE ONS
VERENIGEN IN WAARHEID
Herstel van de ethiek en juridische
fundamenten in de gezondheidszorg
Medische en/of juridische professionals,
beleidsmakers en senior managers worden
uitgenodigd om de spoedberaadslaging bij te
wonen

De huidige Corona 'lockstep' heeft de mensheid gedwongen tot
een wereldwijde medische en morele noodsituatie.
Talrijke eerlijke en onafhankelijke deskundige stemmen zijn
opgeheven die ons onbetwistbaar bewijs en duidelijk
bewijsmateriaal brengen dat het wetenschappelijke verhaal
Covid-19 onderzoek en onderzoek vergt.

Deze stemmen worden genegeerd en gecensureerd door de
mainstream media en regeringen. Nu is het aan ons,
medische en juridische professionals, om onszelf en elkaar te
informeren en alle aspecten van de Covid-19 zaak grondig te
onderzoeken.
We kunnen onze protocollen en praktijken niet langer baseren
op disfunctionele systemen die geen verantwoordelijkheid
nemen voor hun daden en bijgevolg de mensheid niet
dienen. Blinde gehoorzaamheid en instemming met het
huidige beleid van gouvernementele en supranationale
organisaties is niet langer verantwoordelijk.
Onze juridische en medische beroepen moeten onmiddellijk
opnieuw kalibreren en
verlossing. Tijdens de M.E.E.D. zullen internationale
deskundigen licht werpen op de onrechtvaardige en
onsamenhangende medische, juridische en ethische
aspecten van de huidige situatie. Na elke toespraak volgt
overleg. Dit zal de arena voor debat zijn. Alle deelnemers
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de open
discussie.
Drie (biologische) experimenten worden momenteel
uitgevoerd op de mensheid, op een schaal die we nog nooit
eerder hebben gezien. De Corona-maatregelen resulteren in
destructieve economische, fysieke en psychologische
effecten op de samenleving, die sterk onevenredig zijn met
het doel om de verkondigde pandemie te beheersen. Een

mogelijk dna-alterningvaccin staat op het punt te worden
uitgerold, terwijl er grote onzekerheid bestaat over de (lange
termijn) veiligheid van het vaccin voor de huidige en komende
generaties. Het duidelijke wetenschappelijke bewijs van
biologische effecten van steeds toenemende EMF-straling
wordt systematisch genegeerd, belachelijk gemaakt en
gecensureerd.
Wij zijn (en moeten) verantwoording afleggen voor elke stap
die we zetten. Aansprakelijkheid voor onze acties zal worden
op ons, individuele artsen, advocaten en
rechters. Resultaat en doel van de M.E.E.D. zal een solide
ethische en juridische internationale conventie die een basis zal
vormen voor toekomstig beleid en acties, geworteld in
onafhankelijke wetenschap en waarheid.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de
beraadslaging op 11
september. Details over de locatie volgen nadat we uw
abonnement hebben ontvangen. Wij vragen u vriendelijk om
een donatie van 75 euro, die kan worden betaald via een
bankoverschrijving (details volgen na inschrijving) of op de
dag zelf. Eten en drinken zijn inbegrepen.
Helaas, als gevolg van de Corona maatregelen, hebben we
beperkte zitplaatsen beschikbaar.
Let op: toegang tot de vergadering is alleen voor medische en
juridische professionals

Sprekers
Op de M.E.E.D. zal een diverse groep medische en juridische
professionals hun deskundige licht werpen op de verschillende
aspecten van de huidige Corona-crisissituatie. Na elke toespraak
hebben we een integraal debat en tijd om vragen te stellen.
We zijn trots om onze sprekers aan te kondigen:
Elke de Klerk
Sven Hulleman, Advocaat en Ethicus
Natalia Prego Cancelo, MD (Medicos por la verdad - Spanje)
Heiko Schöning, M.D. (Ärzte für Aufklärung - Duitsland)
Michaéla Schippers, hoogleraar gedrag en prestatiemanagement
Catherine van Ommeren, Advocaat en Stralingsspecialist
Frank Staderman, Gepensioneerd advocaat
Malcolm Kendrick, MD en auteur van 'The great cholesterol con'
Karen Hamaker-Zondag, MSc menselijke
geografie en planning Dr. János Drábik, Advocaat en auteur en
zetelhouder van de grootste Hongaarse civiele organisatie
https://www.medicalemergencydeliberation.com/context

Download en print deze brief en laat uw lokale arts en
advocaat weten over de M.E.ED.

