Namens een grote groep mensen van de Nederlandse bevolking,
Contactpersoon:
Grada Boschker,
Garvelinkweg 2a
7021 JS, Zelhem
0628330132

Kennisgeving van aansprakelijkheid voor de medeplichtigheid aan de gevolgen van de
totstandkoming van de 4e industriële revolutie op de wijze die de WEF voor ogen
heeft.

Aan de directie en/of hoofd personeelszaken van dit ziekenhuis

Voorafgaand aan dit schrijven maak ik u kenbaar dat de uitspraken en beweringen in
deze brief door betrouwbare bronnen onderbouwd zijn. Mocht u meer informatie op
prijs stellen of punten in twijfel trekken, dan kunt u met mij contact opnemen.

Ik schrijf deze brief namens een hele grote groep Nederlandse burgers. Burgers die
‘gedwongen’ gaan worden een vaccinatie te nemen. Uw personeel, ‘onze vrouwen
en mannen’, als eerste. Ik hoop daarom ook dat u deze brief serieus neemt en over
de inhoud na wilt denken voordat u daadwerkelijk overgaat tot vaccineren.

Door middel van deze brief wil ik u wijzen op:

1. Uw verantwoordelijkheid om als hoofd van deze organisatie te handelen naar

wat het beste is voor uw personeel en daarmee ook voor een groot deel van
de Nederlandse bevolking;

2. Uw aansprakelijkheid en medeplichtigheid met betrekking tot het leed dat zal

volgen door de ‘gedwongen’ vaccinaties;

3. De mogelijkheid die u heeft om vanuit uw positie ‘belangen van mensen en

een daaruit voortkomende machtssituatie’ te beïnvloeden.
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Ik ga er bij dit schrijven vanuit dat u zich bewust bent van de rol die uw organisatie
speelt bij de uitvoering van de wereldwijde politieke agenda. Binnen de
wereldpolitiek wordt deze uitvoering steeds vaker ‘THE GREAT RESET’ genoemd.
Deze ‘reset’ wordt door het World Economic Forum aangestuurd en richt zich op het
behalen van 17 wereldverbeterende doelstellingen.

Naast de positieve punten uit deze wereldagenda, schuilt hierin het gevaar dat wij
afstand van onze democratie moeten doen en grote multinationals daardoor nóg
meer macht hebben. Dit betekent kort gezegd het einde van onze Nederlandse
rechtsstaat en het einde van de vrijheid van meningsuiting. Ook voor uzelf en uw
familie.

Naast het feit dat wij onze democratie en vrijheid van meningsuiting kwijt zullen
raken, komt de macht bij partijen te liggen waarvan wij weten dat deze geen affectie
met de mens ‘als mens’ hebben. De mens is voor deze partijen slechts een tool die
dient om hun belangen te realiseren en meer wereldmacht te krijgen.

Grafiek komt uit COVID the system van internationaal ondernemer Nico Sloot, ”break out team”.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bronnen.

Een goed voorbeeld hiervan wordt gegeven in de film ‘COVID the system’ waar
econoom Ad Broere de winsten door deze coronacrisis voor 1 van deze
multinationals (de farmaceutische industrie), inzichtelijk maakt. De ‘verplichte’
vaccinaties zullen hier jaarlijks nog eens miljoenen aan toe voegen. De
farmaceutische industrie is wereldwijd het beste verdienmodel.

Voor deze ‘verplichte’ vaccinatie is absoluut geen noodzaak. Er is medisch niet,
statistisch niet en epidemiologisch niet aantoonbaar sprake van een pandemie. Er
wordt gegoocheld met cijfers en elk slachtoffer met een positieve PCR-test wordt als
COVID dode genoteerd. En dan zal ik het hier niet hebben over alle andere medische
handelingen die niet bespreekbaar zijn.
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Vanuit de politiek wordt aangegeven dat uw organisatie vanaf januari het
zorgpersoneel dient te vaccineren. Hiermee wordt hun min of meer het
zelfbeschikkingsrecht ontnomen.

Om uw personeel te beschermen is het vaccin niet noodzakelijk. Onder de 70 jaar zijn
slechts 500 personen met corona overleden. Doodgaan hoort bij het leven. Uit de
geschiedenis is gebleken dat er zo nu en dan virussen opduiken die ernstigere
uitingen hebben. Deze zijn doorgaans niet langer dan 1 seizoen actief. De gevolgen
van dit vaccin gaan voor veel meer leed zorgen. Denk alleen al aan de vele mogelijke
bijwerkingen, o.a. de grote kans op onvruchtbaarheid.

Uw organisatie heeft een verantwoordelijkheid t.a.v. uw personeel en wordt geacht
te handelen naar wat het beste is voor hen. De artsen in uw organisatie hebben allen
de eed van Hippocrates afgelegd en het is uw taak uw organisatie zo goed en
objectief mogelijk, zonder achterhouden van informatie, te leiden.

U heeft vanuit uw positie de mogelijkheid om hierin hét verschil te maken. Door nu
met het politieke vaccinatiebeleid mee te gaan, bent u medeverantwoordelijk voor
de totstandkoming van de 4e industriële revolutie, zoals de WEF dit voor ogen heeft.
In deze 4e industriële revolutie eigent de groep multinationals zichzelf het
bestaansrecht over ons als mens toe.

Wie zegt GENOEG IS GENOEG?

U kunt als organisatie opstaan en zeggen: “Dit is ethisch niet meer verantwoord”. Uw
organisatie kan zeggen: “GENOEG!”

Alternatief
Zodra de grote multinationals de volledige macht hebben, is feedback niet meer
mogelijk. Niemand kan meer tegengeluid geven. De technologie gaat beoordelen wat
wel en niet goed is. We krijgen te maken met een systeem waarin discussie geen
optie meer is. Oordeelt het systeem verkeerd, dan heb je daar als burger lange tijd
last van. Wij komen niet zoals China uit een gestuurd, onderdrukkend Keizerrijk; wij
hebben altijd geleerd zelf te beslissen. Wij waren altijd vrij. Deze vrijheid moeten we
koesteren!

Uw organisatie kan zich uitspreken tegen deze machten door te zeggen: “Wij gaan niet
mee met ‘dit’ politieke beleid. We gaan ons eerst beraden over de consequenties en
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over de totstandkoming van deze 4e revolutie op een menselijkere manier”. Als deze
multinationals eenmaal de macht naar zich toe getrokken hebben, is er geen weg meer
terug. Als uw personeel éénmaal gevaccineerd is, is er ook geen weg terug meer.

Ik vraag u zich uit te spreken voor eerlijke zorg, voor de gezondheid van uw personeel en
voor de gezondheid van de Nederlandse burger. Spreek u uit en neem de
verantwoordelijkheid artsen te beroepen op de eed van Hippocrates. Als uw organisatie
zegt “dit gaat te ver”, zullen er meer volgen.

Er zijn ontzettend veel wetenschappers die niet uit belangen en macht handelen. Die
bereid zijn een nieuwe wereldverbeterende samenleving op te bouwen. Die wél
rekening houden met ethische vraagstukken als ‘waar ligt de grens?’ en ‘tot hoever
mogen we gaan als mens?’.

Daarom aan u de vraag: kunt u momenteel met volle overtuiging de volgende vragen
met “ja” beantwoorden?

-

Bent u volledig op de hoogte van alle schadelijke gevolgen en bijwerkingen van deze
COVID 19 vaccinaties op de korte en lange termijn?

-

Bent u volledig op de hoogte van het doel en de hieraan gelinkte gevolgen van deze
vaccinaties voor de mensheid? En staat u daar ook achter?
4e Industriële revolutie, great reset. Het kunnen inbrengen van de microchip die ons
24/7 gaat controleren en transhumanisme middels nanotechnologie.

Kunt u deze vragen niet volledig met ja beantwoorden, dan vraag ik u serieus na te
denken over dit schrijven en de toegevoegde bronnen in te zien.

Laten wij samen onze krachten bundelen en een nieuwe samenleving opbouwen,
waarbij wij ethische grenzen stellen en zelf de regie houden over hoe wij denken dat
deze 4e industriële revolutie het beste tot stand kan komen.

Ik vraag u namens een hele grote groep Nederlandse inwoners contact te zoeken met
uw medebestuurders om dit te bespreken. Om voorlopig uw personeel, onze mannen
en vrouwen, niet ‘gedwongen’ te gaan vaccineren. In ieder geval niet tot er meer
duidelijk is over de gevolgen van THE GREAT RESET met betrekking tot de mensheid.
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Wij zullen uw besluiten waarnemen in de mainstream media. Ondertussen zullen wij uw
personeel blijven motiveren en ondersteunen het COVID vaccin niet te nemen!

Deze brief is naar de directie en/of hoofd P&O van alle ziekenhuizen gestuurd.

Met vriendelijke groeten,
Grada Boschker,
Sprekend namens een hele grote groep Nederlandse inwoners.
Voor een greep uit de bronnen verwijs ik u naar: infoflyers.nl/7015 of scan deze QR code
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