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In een land waar de meerderheid brult om mondkapjes omdat ze denken dat ze dan
veiliger zijn, blijkt het tegendeel het geval.
Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mondkapjes funest kunnen zijn en in
Oostenrijk zijn inmiddels tien kinderen in het ziekenhuis beland.

Hoewel een groot deel van de bevolking klaarblijkelijk brult om een mondkapjesplicht in te voeren, is daar op dit
moment nog geen sprake van. Pas als de nieuwe coronawet eenmaal een feit is heeft de overheid de juridische
basis om dit wel landelijk te verplichten.
Dit zijn de dagen dat er wordt “gediscussieerd” over de komende coronawet in de Tweede Kamer. We schrijven
komende omdat nu al bekend is dat die wet zal worden aangenomen. Het is aloude recept, de oppositie "sputtert"
wat tegen, het kabinet doet wat "water bij de wijn" en iedereen is gelukkig en zo wordt de wet aangenomen.
Met deze wet heeft de overheid eindelijk de mogelijkheden om een mondkapjesplicht op te leggen zoals duidelijk
wordt uit de commentaren van politiek verslaggevers zoals deze. (https://www.nu.nl/dit-wordt-het-nieuws/6082314
/coronawet-kan-mondkapjesplicht-dichterbij-brengen.html)
De reden dat het hele land nog niet met slavenmaskers loopt is simpelweg gelegen in het feit dat een
mondkapjesplicht een schending is van de grondwet zoals we in eerdere artikelen al duidelijk hebben gemaakt.
Met de nieuwe coronawet wordt als het ware de grondwet in dat opzicht buitenspel gezet en kan je daar geen
verdere rechten aan ontlenen.
Terwijl iedereen over elkaar heen buitelt om elkaar te verzekeren dat hoewel men beseft dat mondkapjes niet
werken, men dit middel toch in de strijd moet gooien, want al helpt het maar een paar procent, dan is dat mooi
meegenomen.
Echter, waar geen hond (de politici in de Tweede Kamer voorop) bij stilstaat zijn de negatieve
gezondheidsaspecten van de slavenmaskers.
We hebben natuurlijk onlangs de video gepubliceerd van de Duitse neuroloog in Londen die waarschuwt dat het
dragen van maskers voor kinderen tot permanente hersenschade en zelfs de dood kan leiden door
zuurstofgebrek.
Echter, dit geldt niet alleen voor kinderen, want uit een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek
(https://www.researchgate.net/publication
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/344360577_Masks_false_safety_and_real_dangers_Part_1_Friable_mask_particulate_and_lung_vulnerability)blijkt
dat ook volwassen veel te weinig zuurstof binnenkrijgen met een mondkapje op, zodanig zelfs dat dit beneden
vastgestelde veiligheidsgrenzen valt.
Zo worden bijvoorbeeld in Amerika veiligheidsnormen voor mensen die ergens aan het werk zijn vastgesteld via
de US Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
Deze hebben bepaald dat de werkbare en veilige hoeveelheid zuurstof voor mensen die aan het werk zijn ligt
tussen de 19,5 en 23,5 procent zuurstof in de lucht. Wanneer mensen ergens zouden werken waar het
zuurstofgehalte lager is dan 19,5 procent, dan wordt dit als onveilig beschouwd en mogen mensen op die locatie
geen werkzaamheden uitvoeren.
Wetenschappelijk feit is dat de hoeveelheid zuurstof die mensen binnenkrijgen als ze een mondkapje dragen over
het algemeen rond de 17,4 procent ligt. Dit percentage wordt al binnen een minuut van het dragen van het
mondkapje bereikt.
Omdat het menselijk lichaam heel erg gevoelig is voor zaken zoals zuurstoftekort, zal iemand die een mondkapje
draagt toch onwillekeurig pogingen doen om voldoende lucht binnen te krijgen. Dit door zwaarder en heftiger te
gaan ademhalen.
Echter, daarmee komen we op een ander gevaarlijk gebied terecht en dat is dat je door het zwaarder ademen een
nog grotere grote kans loopt dat je kleine stukjes vezel van het mondkapje inademt waardoor dit in je longen
terechtkomt.
Tijdens het onderzoek bleek dat bij ieder type masker sprake is van losse vezeldeeltjes.
Deze studie betreft nieuwe maskers die uit de verpakking van de fabrikant zijn gehaald, evenals een gewassen
stoffen masker, microscopisch onderzocht. Bij elk type masker waren losse deeltjes te zien.
In het onderzoek staat over de gevolgen daarvan letterlijk het volgende:
Van geïnhaleerde katoenvezels is aangetoond dat ze subpleurale opaciteit van gemalen glas veroorzaken aan het
oppervlak van de viscerale pleura, evenals centrilobulaire en peribronchovasculaire interstitiële verdikking,
evenals vezelachtige verdikking van peribronchiolaire interstitium. Door spectraalanalyse met
infraroodspectrofotometrie werd vastgesteld dat de vreemde lichamen in de longen een identiek patroon hadden
als cellulose, dat afkomstig moet zijn van de ingeademde katoenvezels. Katoen en zelfs zijde kunnen bijdragen
aan COPD bij textielarbeiders. Byssinosis is een pulmonaal syndroom dat verband houdt met textielwerk. Toen
textielarbeiders op de werkplek werden blootgesteld aan organische stoffen van textiel, ontwikkelden zich zowel
omkeerbare als onomkeerbare longaandoeningen, zoals astma en COPD. Men mag niet vergeten dat nietgemaskerde textielarbeiders niet zo'n hoge inademingsstroom zouden hebben als gemaskerde individuen.
Als je de doorsnee mondkapjes die mensen dragen een beetje vergroot dan zien ze er zo uit.
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Als je ditzelfde mondkapje ongeveer 40 keer vergroot, dan ziet het er zo uit.

Eén van de auteurs van bovengenoemd onderzoek is Colleen Huber die zegt (https://threadreaderapp.com/thread
/1312030334104428545.html) dat eenieder die een kind een mondkapje laat dragen een misdaad tegen de
mensheid begaat. En dat is niet zo vreemd als je ziet dat er in Oostenrijk al tien kinderen zijn opgenomen in een
ziekenhuis vanwege een longinfectie, veroorzaakt door een mondkapje.
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Mocht je nog steeds twijfelen over het nut van mondkapjes, neem dan even tijd om de volgende video van
journalist Del Bigtree die ook de controversiele docu Vaxxed maakte, te bekijken. Er is een oorlog gaande om
onze zuurstof weg te nemen!! Naast het gebrek aan zuurstof is er natuurlijk ook nog de hoeveelheid
koolstofdioxide (afvalstof) dat je weer inademt als gevolg van het dragen van een masker.
Binnen een aantal seconden nadat jij je masker hebt opgezet zijn de hoeveelheden koolstofdioxide binnen dat
masker dermate hoog gestegen, dat het letterlijk levensgevaarlijk is om zo'n ding langer dan enkele minuten te
dragen als je geen gezondheidsschade wilt oplopen.
Mocht jouw werkgever je toch verplichten om een mondkapje te dragen en hij/zij wil niet luisteren naar
argumenten, meld je dan ziek, voordat je het echt wordt. Dit is crimineel, voor volwassenen en ook zéker voor
kinderen. Bij verplichting van een mondkap is burgelijke ongehoorzaamheid terecht en zelfs gewenst. In dit artikel
(https://niburu.co/binnenland/15570-stel-directeur-school-persoonlijk-aansprakelijk-voor-schade-aan-je-kind) lees
je hoe je de directeur van de school van je kind verantwoordelijk kan stellen voor gevolgschade. En in dit artikel
(https://niburu.co/binnenland/15577-nederlandse-bevolking-eist-meer-zuurstofgebrek)staan een aantal filmpjes
waarin je vertegenwoordigers van de overheid kunt horen zeggen dat mondkapjes absoluut niet werken en dat het
een experiment van gedragsbeïnvloeding is.
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