Geachte heer/mevrouw,
Ik vraag u mij de wet te tonen waarop u uw eisen baseert. Ik vraag u tevens de wet te
tonen die zegt dat een werkgever salaris niet uit hoeft te betalen.
In alle gevallen beroep ik mij op het feit dat de wetten getekend worden door de
koning die zegt deze autoriteit te hebben bij de gratie Gods. Zolang ik het bewijs die
gratie niet gezien heb, beschouw ik deze wetten niet op mij van toepassing.
Daarnaast is het doen van een PCR test zinloos, omdat niemand het bewijs van het
bestaan van het coronavirus kan leveren. De genetische samenstelling is tot op de
dag van vandaag niet bekend. Voor de PCR test gaat men uit van een hypothetische
samenstelling van een virus (van welke variant dan ook). Als je dus een PCR test
doet, probeer je iets te zoeken waarvan niet bekend is hoe het eruit ziet en hoe de
genetische samenstelling is.
Er is nog nooit een coronavirus uit een patiënt geïsoleerd. De genetische
samenstelling die men zegt te kennen is een hypothese.
Als u mij het bewijs kunt tonen dat het coronavirus (in welke variant dan ook)
geïsoleerd is uit een vermeend COVID patiënt en als u het bewijs kunt tonen dat de
PCR test niet test op een hypothetische samenstelling van het coronavirus, dan kunt
u mij in plaats van een PCR test een bloedtest aanbieden.
Als dan in mijn bloed een virus gevonden wordt, zonder dat daarbij in de testcultuur
levende cellen zijn toegevoegd van bijvoorbeeld foetuscellen (of welke levende
cellen dan ook die niet van mijzelf afkomstig zijn) en het virus kan onder een
elektronenmicroscoop in beeld gebracht worden, dan hebben we een uitgangspunt
om verder te praten.
De PCR test zoekt naar RNA sporen van een virus waarvan de samenstelling alleen
door hypothetische computermodellen is verondersteld. De PCR test bewijst dus niet
dat ik een besmettelijk virus zou kunnen hebben en dus is de test zinloos, omdat de
samenstelling van het coronavirus, waarvan gesteld wordt dat het zich onder de
bevolking zou bevinden, nog nooit geïsoleerd werd.
U wilt mij nu dwingen een test te doen, voor een virus dat nog nooit bewezen is en
dat nog nooit geïsoleerd is uit een vermeend besmet persoon. De PCR test is
daarmee zinloos en het gedwongen worden om zo'n test te doen is niet te
rechtvaardigen; zelfs niet als de overheid dit probeert af te dwingen.
Ik accepteer uw eis niet, omdat deze (wetenschappelijk onderbouwd) niet aan kan
tonen of je een coronavirus hebt.
Het wetenschappelijk bewijs voor besmettingen ontbreekt volledig en is gebaseerd
op tests die uitgaan van een hypothetisch virus (een computermodel) dat nog nooit
geïsoleerd is. Het wel of niet positief testen is dus ook volledig at random, omdat
stukjes RNA gevonden kunnen worden, die uitvergroot worden via amplificatie, maar
niet bekend is of dit RNA tot het veronderstelde coronavirus behoort.

Ik herhaal: Het coronavirus is nog nooit geïsoleerd en dus is de samenstelling een
pure aanname. Dat het virus besmettelijk zou zijn is ook een aanname; een
aanname die geschoeid is op een groeiend aantal positieve tests die altijd valse
positieven geeft (omdat, zoals uitgelegd, het virus nog nooit geïsoleerd is en het
slechts een computermodel betreft).
Ik ga niet akkoord met uw juridische grond om mijn salaris niet uit te willen betalen en
ga niet akkoord met de eis om een PCR test te moeten doen.
Tevens stel ik u aansprakelijk voor het eventueel niet uitbetalen van mijn salaris en
alle gevolg schade die hieruit voortkomt. Gevolgschade als het niet kunnen betalen
van mijn rekeningen en de hieruit voortvloeiende incasso en/of deurwaarderskosten
en eventueel grotere gevolgen.
Ik stel u tevens aansprakelijk voor de psychische schade die u mij toebrengt voor het
dreigen met het niet uitbetalen van mijn salaris en alle kosten die dit met zich
meebrengt, zoals eventuele herstelbehandeling bij een therapeut.
Ik eis dat u mijn salaris doorbetaalt en dat u mij niet langer belemmert mijn werk te
kunnen doen door eisen te stellen die niet wetenschappelijk met bewijs onderbouwt
kunnen worden. U belemmert mij mijn werk te kunnen doen.
Daarom eis ik een schadevergoeding in de vorm van elk uur dat ik moet besteden
om dit verweer tegen u te voeren ter hoogt van € 1500 per uur. De uren houd ik bij
en zal ik maandelijks aan u factureren.
Met vriendelijke groet

