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Voorwoord
De afgelopen twee jaar heeft de pandemie het leven van velen bepaald. De berichtgeving via
de media hield niet op en was zo overdonderend en indringend, dat alleen dat al reden tot
nadenken moest zijn, temeer daar het nieuws was terug te voeren naar van hogerhand
goedgekeurde bronnen. Op een enkeling na schreven of spraken journalisten met één mond.
Daarom was het nodig om zo veel mogelijk artikelen van onafhankelijke journalisten,
wetenschappers en waarschuwende medici te lezen.
Dat heeft geresulteerd in het navolgende verslag, dat is ondergebracht in drie hoofdstukken,
de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus, de ziekte en maatregelen ertegen en tenslotte de
werking van de vaccins, waarmee het virus werd bestreden. De beide eerste werden door
Cathrien, het derde door Herman geschreven.
We hopen een betrouwbaar beeld te hebben geschetst. Steeds bleken puzzelstukjes in elkaar te
vallen.
Hengelo, mei 2022
C. en H. Boon
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I Voorgeschiedenis en uitbraak SARS-CoV-2-virus
Voorgeschiedenis van het coronavirus SARS-CoV-2
Het coronavirus SARS-CoV-2, dat in 2019 uitbrak in Wuhan, had toen al een
voorgeschiedenis, die tot voor kort onbekend was. Dat wordt bewezen door aangevraagde
patenten. De bewering dat het in 2019 uitgebroken coronavirus nieuw zou zijn alarmeerde
MCAM, een bedrijf in de VS dat overtredingen bijhield van verdragen, die de ontwikkeling
van chemische en biologische wapens verboden. Daarbij speelde het doorlichten van patenten
en patentaanvragen een belangrijke rol.
Het bleek dat de Amerikaanse immunoloog dr. Anthony Fauci, directeur van het National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), al in 1999 onderzoek onder leiding van
dr. Ralph Baric aan de University of North Carolina (UNC) financierde naar een voor mensen
infectieus coronavirus. In 2002 werd het basisoctrooi (US7279327, Methods for producing
recombinant coronavirus) gepubliceerd met een zeer specifieke gensequentie, waarmee een
ziekteverwekker gemaakt kon worden. Enkele maanden later brak de SARS-1-epidemie uit.
In de daaropvolgende jaren werden variaties in de gensequentie geoctrooieerd. Alle
kenmerken van het in 2019 uitgebroken SARS-CoV-2-virus zijn in die octrooien te vinden,
zodat het geen nieuw virus was. In 2018 werden de octrooirechten door UNC overgedragen
aan het National Institute of Health (NIH).1
Het eerste coronavirus s-spike-eiwit-vaccin, samengesteld uit fragmenten van het spike-gen,
werd overigens al in 2000 door Pfizer gepatenteerd (US6372224B1).2
Ook Moderna had al in 2013 een nieuw virus ontwikkeld door het vleermuisvirus op enkele
plaatsen te veranderen. Het bedrijf vroeg in 2016 in de VS een octrooi (US9587003)3 aan op
een deel van het SARS-CoV-2-virus, dat ruim een jaar later werd toegekend. Er zijn meer
documenten die bewijzen dat Moderna het virus zijn vorm gegeven heeft.4
In 2006 schreef de New York Times over >social distancing= als remedie tegen een pandemie
en in 2010 beschreef de Rockefeller Foundation het Lock Step scenario.5
Daarin stond wat nu gebeurt: de wereldwijde pandemie, de lockdowns, de ineenstorting van
de economie en het invoeren van autoritaire controle.
Volgens economisch journalist Arno Wellens besloot de EU in 2011 dat er een digitaal
identificatiesysteem (ID) zal komen, en werd de QR-code al voorbereid. Aan de code zullen
de bankrekening, de zorgpas, de vaccinatiestatus en het rijbewijs worden gekoppeld. De
overheid zal besluiten waaraan geld mag worden uitgegeven en zelfs wanneer. Van wie in
haar ogen iets verkeerd zegt of doet, kan de bankrekening worden geblokkeerd. De EU en
daarmee Nederland zullen in een tweede China worden veranderd.6
Al in zijn boek `L=Avenir de la Vie@, 1981, nam Michel Salomon uitspraken op van Jacques
Attali (geb. 1943). Attali is een Franse econoom, socialist en was politiek adviseur van
president Mitterrand, richtte de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling op,
1
2
3
4
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https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/covid-19-patenten-verraden-t-biowapen/ (17-7-2021)
https://www.ellaster.nl/2021/07/20/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowap
en/
https://dissident.one/2022/02/26/28437/
https://www.frontnieuws.com/terwijl-u-werd-afgeleid-door-de-oorlog-in-oekraine-werden-er-documenten-gepubliceer
d-die-bevestigen-dat-moderna-het-covid-19-virus-heeft-gecreeerd/ (19-3-2022)
https://www.aier.org/article/the-2006-origins-of-the-lockdown-idea/ (15-5-2020)
https://zlj13051967.wordpress.com/2020/05/03/42401/
https://zlj13051967.wordpress.com/2021/11/17/als-we-nu-de-kop-in-het-zand-blijven-steken-gaan-we-op-weg-naar-dederde-wereldoorlog-of-naar-eeuwige-slavernij/
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diende later onder Sarkozy en werd mentor van president Macron. Hij bezocht
Bilderbergconferenties en had banden met het World Economic Forum (WEF). Hij wilde
bevolkingsvermindering en bepleitte euthanasie voor mensen ouder dan 60-65 jaar, omdat die
langer leven dan ze produceren en de maatschappij veel kosten. Attali, inmiddels 78 jaar,
voorzag dat er in de toekomst een economische crisis of een pandemie zou worden gecreëerd,
waarin mensen een behandeling zouden krijgen waaraan velen zouden sterven. `We zullen
van hen afkomen door hen te laten geloven dat het voor hun bestwil is.@ In 2009 stelde Attali
dat er een pandemie nodig zou zijn om een wereldregering te kunnen installeren en in 2014
voorspelde hij dat de Derde Wereldoorlog zou beginnen in Oekraïne.7
In 1991 verscheen het boek `Mind Control@8 van dr. John Coleman over komende
gebeurtenissen en in het jaar daarop Conspirators= Hierarchy: `The Story of the Committee of
300".9 Dat nog steeds bestaande comité kwam in 1727 voort uit de Britse aristocratie, en
maakte plannen voor de toekomst. Die waren gericht op bevolkingsvermindering. Nutteloze
eters zouden worden opgeruimd door oorlogen, geplande epidemieën en hongersnoden. Ook
euthanasie stond hoog in het vaandel. Het gewone volk zou net voldoende energie, voedsel en
water krijgen om te kunnen overleven. Het proces zou beginnen met de blanke bevolking van
West-Europa en Noord-Amerika.
SARS-uitbraak 2002-2004
Het leek in de eerste SARS-uitbraak van 2002-2004 in Azië te gaan om een natuurlijk virus.
Een virus uit de natuur kan niet worden gepatenteerd. Dit virus werd echter in Amerika
gecreëerd en op 19 april 2002 gepatenteerd. NIH en US Armed Services waren betrokken bij
het patent. Er volgden tot 2019 veel gain-of-function onderzoeken om te zien hoe het virus als
biologisch wapen zou kunnen worden gebruikt.
Alle elementen van SARS werden gepatenteerd in 73 patenten vóór de uitbraak van de
pandemie in 2019.10
Uitbraak Mexicaanse griep 2009
In 2009, na het uitbreken van een zeer besmettelijk griepvirus, Mexicaanse griep genoemd,
versoepelde de World Health Organisation (WHO), die van 2007 tot 2017 werd geleid door
de Chinese Margaret Chan, zonder uitleg het criterium voor het uitroepen van een pandemie:
de dodelijkheid van de veroorzakende ziekteverwekker was niet langer de maatstaf, maar
snelle, massale verspreiding over tenminste twee WHO-regio=s en dus de besmettelijkheid.
Daarmee kon iedere seizoensgebonden griep- of verkoudheidsgolf een pandemie worden
genoemd.11 Die werd uitgeroepen op 11 juni 2009, nadat onder andere de Duitse prof.
Christian Drosten voor een scenario met miljoenen doden had gewaarschuwd. Snel was
duidelijk dat het om een milde griep (dus een neppandemie) ging. Doel was om wereldwijd
zoveel mogelijk vaccins te verkopen en daarmee Big Pharma te dienen.12
In 2011 formuleerde Bill Gates al het doel van vaccineren: `depopulation through forced
vaccination@, zoals te lezen was in The Sovereign Independent (juni 2011).
7
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https://www.xandernieuws.net/algemeen/professor-gearresteerd-na-citeren-plan-van-jacques-attali-om-wereldbevolkin
g-tijdens-fake-pandemie-deels-uit-te-roeien/ (22-4-2021)
https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/mind-control-ijzingwekkende-info-om-toch-te-lezen/ (1-5-2015) !!!
https://niburu.co/het-complot/17316-als-je-wilt-weten-hoe-je-toekomst-er-mogelijk-uitziet/ (15-4-2022)
https://www.frontnieuws.com/hoe-de-covid-pandemie-werd-georkestreerd/ (16-7-2021)
https://www.frontnieuws.com/terugblik-toen-de-eu-een-onderzoek-instelde-naar-de-who-omdat-zij-een-neppandemie-h
ad-uitgevonden-om-totaal-overbodige-vaccins-te-promoten/ (17-5-2021)
https://www.cafeweltschmerz.nl/nieuwsuur-leugens-en-manipulaties-door-de-who-en-rivm-rond-de-mexicaanse-griepin-2009/ (27-6-2020)
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Rol van Ab Osterhaus
Ab Osterhaus, dierenarts en als hoogleraar virologie in dienst van het Erasmus Medisch
Centrum, besteedde 20% van zijn tijd als wetenschappelijk adviseur voor ViroClinics B.V.,
Rotterdam. Ook deed Osterhaus werk voor Glaxo Smith Kline (GSK).13
Bij dreigende epidemieën vertrouwde de Nederlandse regering op het deskundige advies van
Osterhaus. Zo ook bij de uitbraak van de Mexicaanse griep (H1N1). Osterhaus zou paniek
hebben gezaaid over de Mexicaanse griep om er financieel beter van te worden. Hij bleek een
aandelenbelang in het in 2009 opgerichte bedrijf ViroClinics genomen te hebben, dat
meewerkte aan de ontwikkeling van vaccins tegen die griep. Hij bevestigde na een onderzoek
van Follow The Money dat de verkoop van de aandelen in 2018 hem 5,6 miljoen euro had
opgeleverd.14
De door hem voorspelde levensgevaarlijke uitbraak bleef echter uit zodat de 34 miljoen
ingeslagen vaccins moesten worden weggegooid.15 Wel werden kinderen met Pandemrix,
afkomstig van GSK, ingeënt. Sommigen kregen ernstige bijwerkingen en enkelen overleden.16
Critici die het virus als vrij ongevaarlijk hadden bestempeld waren belachelijk gemaakt of
genegeerd.17
In het NOS Journaal van 7 februari 2015 riep Ab Osterhaus mensen met griepverschijnselen
op om naar de dokter te gaan ten einde met een antiviraal middel te voorkomen dat zij
ernstige complicaties zouden oplopen. Osterhaus had volgens het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (NtvG) financiële banden met Gilead, de huidige patenthouder van Tamiflu. Het
British Medical Journal (BMJ) schreef dat alle onderzoeken die uitwezen dat dit middel zou
werken, door de fabrikanten werden betaald. Betaalde wetenschappers schreven wat de
farmaceutische industrie graag wilde horen. Tamiflu werd door Ab Osterhaus de hemel in
geprezen. Door het BMJ werd het niettemin met de grond gelijk gemaakt.18
Tenslotte was Ab Osterhaus zelf nauw betrokken bij het ontwikkelen van het
SARS-CoV-2-virus en heeft in dat kader een belangrijk patent op zijn naam.19
Voorbereiding op de uitbraak van SARS-CoV-2
Anders dan na de Mexicaanse griepgolf was bij de komst van SARS-CoV-2 de te volgen
strategie duidelijk en lag er een stappenplan klaar met de te nemen maatregelen. De juiste
mensen waren op de juiste plaatsen gezet, er was veel geïnvesteerd in propaganda, niet alleen
in de media, ook in universiteiten, laboratoria en regelgevende instanties voor
geneesmiddelen.20
In oktober 2019 organiseerde het WEF samen met Johns Hopkins University uit de Verenigde
Staten en de Bill and Melinda Gates Foundation een pandemische oefening, genaamd Event
201, waarbij de uitbraak van een coronavirus dat miljoenen mensen zou doden, werd
gesimuleerd. In dat scenario werd de hele wereldeconomie door elkaar geschud, kwamen er
rellen op straat en werden geavanceerde surveillancemaatregelen ingezet om >de verspreiding
te stoppen=.
13
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https://www.medicalfacts.nl/2009/09/29/rol-osterhaus-bij-viroclinics-gewoon-gepubliceerd-door-erasmus-mc/
https://www.mediacourant.nl/2020/12/tv-viroloog-ab-osterhaus-is-multimiljonair-56-miljoen-euro/
https://www.hpdetijd.nl/2009-09-29/ab-osterhaus-ik-ben-geen-zakkenvuller/
https://www.zorgvisie.nl/ab-osterhaus-ontkent-belangenverstrengeling-zvs006378w/ (30-9-2009)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemrix
https://www.frontnieuws.com/het-heersende-corona-onzin-narratief-ontkracht/ (17-7-2021)
https://niburu.co/binnenland/17066-waarom-krijgen-politici-een-hartverzakking-bij-het-woord-tribunaal/ (21-1-2022)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/deel-2-lezing-advocaat-artsen-voor-waarheid-dit-is-depopulatie-door-verplich
te-vaccinaties/ (5-8-2021)
https://niburu.co/binnenland/16489-de-volgende-fase-wordt-hard-militair-ingrijpen-en-geweld/ (16-7-2021)
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De aanbevelingen van Event 201 riepen op tot meer samenwerking tussen de publieke en
private sector, terwijl het belang werd benadrukt van het aangaan van partnerschappen met
niet-gekozen, mondiale instellingen zoals de WHO, de Wereldbank, het Internationaal
Monetair Fonds en de Internationale Luchtvervoersorganisatie. >Nationale
volksgezondheidsinstanties moeten nauw samenwerken met de WHO om snel consistente
gezondheidsboodschappen op mondiaal niveau te publiceren.= >De volgende ernstige
pandemie zal niet alleen veel ziekte en verlies van mensenlevens veroorzaken, maar kan ook
grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben met een wereldwijde impact.=
Deze pandemische oefening werd bijgewoond door vertegenwoordigers van grote banken, de
VN, het farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson, de media, alsook functionarissen van
Centres for Disease Control and Prevention (CDC) van China en Amerika. Volgens de
simulatie zouden er binnen 18 maanden 65 miljoen doden vallen door het coronavirus.21
Ongeveer acht weken later brak een nieuw coronavirus uit in China.
Bij de uitbraak was Jaap van Dissel, infectioloog, directeur van het Centrum
Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT moest de regering
adviseren en bestond uit acht vaste leden, achttien overige deskundigen alsmede nog acht
RIVM-deskundigen.
Biologische laboratoria in Oekraïne
Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunde op 12 november 2019 een contract aan
Labyrinth Global Health INC voor Covid-19-research, dus vóór de uitbraak van het nieuwe
coronavirus en zelfs drie maanden voordat de ziekte officieel Covid-19 werd genoemd. Het
onderzoek was onderdeel van een `programma ter vermindering van de biologische dreiging
in Oekraïne@ en moest ook daar plaats vinden. Labyrinth Global Health was opgericht in
2017, had een kantoor in Kiev en ging in dat jaar met onder meer Eco Health Alliance (EHA)
van de Brit Peter Daszak samenwerken aan het PREDICT-programma.
PREDICT was in 2009 gelanceerd en door de VS gefinancierd. In 2015 organiseerde het een
studie over `diversiteit van het coronavirus bij vleermuizen@, waaraan ook Peter Daszak
deelnam. EHA was een `strategische partner@ van het Wuhan Institute of Virology (WIV).
Daszak werkte al in 2005 samen met de Chinese dr. Shi Zhengli aan onderzoek aan
SARS-achtige coronavirussen bij vleermuizen, en later ook aan de Mexicaanse griep.
Labyrinth Global Health werkte ook samen met Metabiota in het opzetten van biolaboratoria
in Oekraïne en de bestudering van coronavirussen. De onderzoeken werden gefinancierd door
het Amerikaanse ministerie van Defensie.22
Herkomst van het virus?
Spoedig na de uitbraak van SARS-CoV-2 werden debatten gevoerd over de vraag of het virus
afkomstig was uit een laboratorium of uit een natuurlijke bron. Op grond van het
onderstaande kan worden aangenomen dat het virus uit het laboratorium in Wuhan afkomstig
was.
Wetenschappers aan het woord
In Wuhan staat het WIV-P4, dat als onderzoekslaboratorium is aangewezen door de WHO.
Dr. Francis Boyle, opsteller van de Biological Weapons Act, denkt dat het virus uit dat
21
22

https://salomablog.wordpress.com/2020/01/27/bill-gates-stiftung-prognostizierte-65-millionen-tote-durch-corona-virus
-vor-3-monaten/
https://dissident.one/2022/04/13/30781/
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laboratorium is ontsnapt en beweert dat de WHO goed weet wat er gaande is. De WHO wordt
financieel ondersteund door de Bill & Melinda Gates Foundation (Seattle). Bill Gates
waarschuwde al in 2015 voor een pandemie, Anthony Fauci deed hetzelfde in 2017.23
Prof. Giuseppe Tritto, president van de World Academy of Biomedical Sciences and
Technologies (WABT), legde in zijn pas verschenen boek: China, Covid-19: The chimera that
changes the world, uit dat het virus tot stand gekomen is in het Institute of Virology P4
(Biosafety Level 4, BSL-4) in Wuhan, waar dr. Shi Zhengli in 2003 begonnen was met de
ontwikkeling van een vaccin tegen het SARS-virus. Zij kreeg later bij de bouw van het P4 lab
financiële steun van de Franse regering en van het Pasteurinstituut, dat haar leerde om een
HIV-segment aan het virus toe te voegen, waardoor het meer infectieus werd. Ook de VS,
waar prof. Ralph Baric aan de universiteit van North Carolina onderzoek deed met steun van
het NIAID van dr. Fauci, waren erbij betrokken.
Omdat het onderzoek in de VS te gevaarlijk werd geacht, werd het in zijn geheel voortgezet in
China. Daar begon het team onder druk van het Chinese leger zich te richten op het
besmettelijker maken van het virus, zodat het als wapen zou kunnen worden gebruikt. In
Wuhan werd het SARS-CoV-2-virus - met het HIV-segment - verder ontwikkeld tot een
biowapen. Nadat het virus was vrijgekomen kwam het laboratorium te staan onder leiding van
mevrouw Chen Wei, generaal-majoor van het Chinese leger. Prof. Tritto achtte het
onwaarschijnlijk dat een effectief vaccin tegen het virus tot stand zou komen, omdat het virus
snel mutaties vormt, die door het vaccin niet onschadelijk worden gemaakt.24
Luc Montagnier, de Fransman die in 1983 HIV ontdekte en daarvoor de Nobelprijs kreeg,
beweerde bij de Franse zender CNews dat het nieuwe coronavirus niet van natuurlijke
oorsprong is en in een laboratorium moet zijn ontstaan. Hij bevestigde dat het coronavirus
HIV-elementen bevat, zoals Indiase wetenschappers ontdekt hadden.25
Montagnier: `Een deel is zonder meer het klassieke (HIV-)virus, maar er is een ander deel van
het genoom dat vooral van de vleermuis afkomstig is, en dat heeft zich bij het HIV genesteld.
Dat bewijst dat het virus door wetenschappers ontworpen is”.26
Ook dr. Judy Mikovits wees erop dat het huidige coronavirus niet op natuurlijke wijze is
ontstaan en dat het uit een laboratorium is ontsnapt. Zij promoveerde in 1991 op de
behandeling van HIV. Later toonde ze aan dat het gebruik van dierlijk en menselijk weefsel in
vaccins veel chronische ziekten heeft veroorzaakt. Anthony Fauci, bezig met het verkrijgen
van patenten op een vaccin tegen HIV, zorgde toen ervoor dat haar het zwijgen werd
opgelegd. Mede door toedoen van Fauci heeft HIV zich lang kunnen verspreiden, met
miljoenen doden als gevolg.27
23
24

25

26
27

https://greatgameindia.com/dr-francis-boyle-creator-of-bioweapons-act-says-coronavirus-is-biological-warfare-weapon
/ (3-2-2020)
https://www.lifesitenews.com/blogs/renowned-european-scientist-covid-19-was-engineered-in-china-lab-effective-vacc
ine-unlikely (10-8-2020)
http://www.asianews.it/news-en/Prof-Tritto:-COVID-19-was-created-in-the-Wuhan-laboratory-and-is-now-in-the-hand
s-of-the-Chinese-military-50719.html (4-8-2020)
https://www.ellaster.nl/2021/07/20/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-in-2001-gezien-als-mogelijk-biowap
en/
https://zlj13051967.wordpress.com/2020/05/27/43347/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/professor-die-hiv-ontdekte-en-nobelprijs-won-zegt-dat-coronavirus-uit-labora
torium-komt-en-hiv-elementen-bevat/ (18-4-2020)
https://sta-pal.nl/2020/10/corona-virus-afkomstig-uit-een-lab/ (5-10-2020)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/youtube-blokkeert-video-van-vermaarde-viroloog-die-waarschuwt-dat-miljoe
nen-zullen-omkomen-door-corona-vaccin/ (10-5-2020)
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Volgens de Chinese arts en viroloog Li-Meng Yan is het coronavirus gemaakt door Chinese
wetenschappers. `Het bewijs laat zien dat SARS-CoV-2 is gecreëerd in een laboratorium,
waarbij de vleermuis-coronavirussen ZC45 en/of ZXC21 zijn gebruikt als basis.” Li-Meng
Yan is naar de VS gevlucht.
Dr. Peter Breggin, psychiater en schrijver van het boek `Covid-19 And The Global Predators:
We Are The Pray” had een gesprek met Li-Meng Yan. Volgens haar is het virus opzettelijk
gecreëerd door het People=s Liberation Army (PLA), door de militaire afdelingen van het
laboratorium in Wuhan, en door de Chinese Communistische Partij (CCP) vrijgelaten.
Breggin getuigde meermalen als medisch deskundige tegen de farmaceutische industrie. Hij
gaf aan dat de vrijlating van het virus een plan was van Fauci, Klaus Schwab en Bill Gates.
Breggin ontdekte dat de VS het onderzoek in China financierden; in zijn ogen was China het
meest geschikte land om dit wapen in los te laten.28
Fauci had volgens de mainstream media in de VS in het WIV
gain-of-function(GoF)-experimenten, dus experimenten om virussen gevaarlijker te maken,
begeleid. Overigens had hij vlak voor de inhuldiging van president Trump al gezegd dat die
tijdens zijn presidentschap te maken zou krijgen met de uitbraak van een besmettelijke
ziekte.29
Fauci ontkende het GoF-onderzoek in het Chinese WIV te hebben gefinancierd, ook al zijn er
documenten, vrijgegeven bij een rechtszaak van Friends of Indus Hospital, VS, die bewijzen
dat hij dat wel heeft gedaan. Die documenten maakten ook duidelijk dat dr. Francis Collins,
de vroegere directeur van het NIH, erbij betrokken was en had gelogen.30
Ook de gerenommeerde natuurkundige prof. dr. Roland Wiesendanger van de universiteit van
Hamburg kwam na een twaalf maanden lopende studie tot de conclusie dat het coronavirus uit
het WIV afkomstig was. Dat vleermuizen werden geïdentificeerd als de bron van de
verspreiding van SARS-CoV-2 zag hij als onjuist omdat vleermuizen niet werden aangeboden
op de markt in Wuhan.31 Bovendien hadden degenen die het eerst geïnfecteerd raakten geen
contact gehad met de dierenmarkt. Nooit werd een dier als tussengastheer waargenomen om
het virus op de mens over te dragen. Wel waren er vleermuizen genetisch gemanipuleerd in
het laboratorium in het kader van gain of function. Bij het onderzoek in Wuhan werden
genetisch gemanipuleerde coronavirussen gebruikt. De aanpassing van SARS-CoV-2 bleek zo
goed dat naast de bovenste ademhalingsorganen ook andere organen konden worden
aangetast, met een zeer ernstig ziekteverloop als gevolg. Een jonge vrouwelijke
laboratoriumwetenschapper was het eerst besmet en stond aan het begin van de
besmettingsketen. Sinds einde 2019 werd zij als vermist beschouwd.
De eensgezinde pers liet zich niet onbetuigd en had geen goed woord over voor de studie. Het
was teveel koren op de molen van de coronasceptici. Ook de universiteit van Hamburg werd
sterk bekritiseerd. De vrijheid van onderzoek werd zelfs ter discussie gesteld.32
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In tegenstelling tot andere coronavirussen kunnen SARS-CoV-2-virussen zich goed koppelen
aan menselijke celreceptoren en menselijke cellen binnendringen, wat wijst op een
niet-natuurlijke oorsprong.33
Zelfs het CDC erkende dat SARS-1 en SARS-CoV-2 in het lab gecreëerde virussen zijn.34
Ondanks het bovenstaande werd in 2021 op initiatief van de WHO nog een onderzoek gedaan
naar de herkomst van het coronavirus. Professor dr. Marion Koopmans, lid van het OMT,
nam daaraan deel.35
Het onderzoeksteam slaagde er niet in om de exacte oorsprong van de Covid-19-pandemie
vast te stellen. Het hoofd van het WHO-team: `De hypothese van een laboratoriumongeluk is
uiterst onwaarschijnlijk.” Vleermuizen zouden het virus verspreid hebben, al of niet via een
ander dier als tussengastheer. Dit is echter in tegenspraak met bevindingen van andere
wetenschappers, zoals eerder bleek. Nog op 28 februari 2022 vertelde Marion Koopmans op
Radio 1 dat modellen hadden uitgewezen dat het virus met de allergrootste waarschijnlijkheid
afkomstig was van de markt in Wuhan....
Kort na het verschijnen van het onderzoeksrapport werd bekend dat drie leden van de
WHO-commissie banden zouden hebben met de Chinese regering c.q. de communistische
partij CCP. Het waren de Deen Peter Ben Embarek, Peter Daszak en... Marion Koopmans.36
Die bekleedde niet alleen functies in China, maar kreeg ook van de CCP subsidies voor haar
onderzoeken naar virusziekten. Einde 2021 bleek dat zij van een kandidatenlijst voor de
Scientific Advisory Group (SAGO) van de WHO was geschrapt. Meewerken aan een Chinese
adviesraad betekent meewerken aan Chinese, communistische staatsprogramma=s.
Peter Daszak werkte lang samen met het WIV en ontving verschillende malen subsidies van
China. Hij schreef al in februari 2020 in een ingezonden brief aan The Lancet dat de theorie
van een laboratoriumlek een complottheorie was; de brief was mede ondertekend door een
ondergeschikte van Marion Koopmans.
Peter Embarek, het hoofd van het WHO-onderzoeksteam, verklaarde al enkele maanden voor
hun rapport gepubliceerd was, dat Chinese officials druk uitoefenden om de
laboratoriumtheorie niet te onderzoeken omdat die `onmogelijk@ was. Volgens hem was het
goed mogelijk dat `een menselijke fout@ van een laboratoriummedewerker ten grondslag lag
aan het overgaan van het virus van dier op mens, maar dat het Chinese systeem zo=n
erkenning niet toestaat. Het was duidelijk dat de conclusie van het WHO-rapport door de
Chinese overheid werd bepaald.
Al in 2018 bleek de China Scholarship Council (CSC), dat beurzen voor Chinese studenten in
het buitenland regelt, van Amerikaanse zijde als verdacht te zijn gekarakteriseerd. Diezelfde
CSC was financier van een onderzoek door Chinezen aan het Erasmus Medisch Centrum,
waarbij Marion Koopmans nauw betrokken was.
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Amerikaanse wetenschappers, onder wie Robert Garry, Francis Collins en Anthony Fauci,
waren bij vergaderingen over de herkomst van het virus.37 Zij hielden er al meteen na de
uitbraak van het virus rekening mee, dat het afkomstig was uit het laboratorium in Wuhan. De
uitspraak van hoogleraar microbiologie Robert Garry: `Ik kan niet uitvogelen hoe dit in de
natuur gebeurt@ en `Zeg publiekelijk niets over een lab-origine, want dat zal de
samenzweringswappies alleen maar helpen.@ Francis Collins koos de kant van de `natuurlijke
theorie@ uit angst voor een bedreiging van `de internationale harmonie@. Het was duidelijk dat
internationale belangen beschermd moesten worden.
De ernst van het SARS-CoV-2-virus
Het virus bleek minder dodelijk dan werd voorgesteld. Het mortaliteitsgetal, de Infection
Fatality Rate (IFR), bleek wereldwijd te schommelen rond de 0,23%, voor personen onder 70
jaar slechts 0,05%. Daarmee was het geen killer virus. De IFR was weinig hoger dan van een
jaarlijkse doorsnee griep, hoewel zeker mensen ernstig ziek werden en op de IC moesten
worden opgenomen. Bij gezonde mensen bleek het virus nauwelijks tot noemenswaardige
ziekteverschijnselen te leiden. Volgens epidemioloog Knut Wittkowski werd griep
grotendeels omgedoopt tot Covid-19, dat niet te onderscheiden was van influenza of andere
bovenste luchtweginfecties.38
Eind 2021 zei OMT-lid Diederik Gommers in gesprek met Nieuwskamer: `We maken ons
druk om covid, ik vind dat echt peanuts. De hele covid is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren
worden er helemaal niet ziek van. Jongens, waar hebben we het over.@ Ook: dit is >een virus
van niks=.39
Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers van corona hadden ook andere ziekten en het was
daarom de vraag of ze als coronaslachtoffers waren geteld. Biochemicus Willem Engel en
jurist Jeroen Pols begonnen een kort geding tegen de Staat der Nederlanden. Tijdens de
rechtszitting op 25 juni 2020 bleek de overheid overledenen met Covid-19 en niet aan
Covid-19 geteld te hebben. Veel artsen hadden erop gewezen dat de werkelijke aantallen
daardoor lager waren dan de verstrekte.
De bevindingen van experts die concludeerden dat het coronavirus tot de seizoensgebonden
griepvirussen behoorde, werden afgedaan als complottheorieën.
Wijze van verspreiding van het virus
Over de wijze van verspreiding van het virus waren de geleerden het niet eens. Het RIVM en
verschillende virologen meenden aanvankelijk dat aërosolen geen rol speelden bij de
verspreiding ervan.
Begin april 2020 was het duidelijk dat er vooral in bejaarden- en verpleegtehuizen veel
besmettingen voorkwamen en mensen stierven. Maurice de Hond concludeerde toen dat er bij
hoge specifieke luchtvochtigheid en goede ventilatie in ruimtes vrijwel geen besmettingen via
aërosolen voorkwamen; bij gebrek aan ventilatie en bij lage luchtvochtigheid zouden veel
ouderen wel besmet raken en onnodig overlijden. Volgens De Hond leverde het verkeren in
de buitenlucht geen gevaar op. Hij kreeg bij de overheid geen gehoor, virologen zagen geen
bewijs voor zijn conclusies en hem werd zo veel mogelijk de mond gesnoerd. Volgens prof.
37
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Hendrik Streeck, viroloog aan de universiteit van Bonn, worden mensen niet via voorwerpen
door het virus besmet.40
Hoesten en niezen brengen ziekten over. Asymptomatische mensen, althans zij die niet tegen
de ziekte zijn ingeënt, verspreiden die niet. Covid wordt overgebracht van `symptomatische
mensen naar vatbare mensen@. Volgens dr. Peter McCullough is Covid-19 een ziekte van de
luchtwegen en wordt ze verspreid door microdruppeltjes vocht in de lucht, niet door handen
schudden of oppervlakken aanraken.41
WHO zette het virus op de A-lijst
Met zijn 0,23% bleek het SARS-CoV-2-virus nauwelijks dodelijker of gevaarlijker dan een
gewone griep, zoals wereldwijd inmiddels duizenden wetenschappers, artsen en andere
specialisten verklaarden.42 Desondanks werd het door de WHO in categorie A van
levensgevaarlijke virussen als Ebola, sterftepercentage 50%, MERS 34% en pokken 30%,
geplaatst. Op 31 januari 2020 kondigde de directeur-generaal van de WHO, de communist dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus uit Ethiopië, een internationale noodsituatie op het gebied van
de volksgezondheid af. Die was nodig om experimentele geneesmiddelen, zogenaamde
`vaccins@, op mensen te kunnen toepassen. De WHO stond onder invloed van China en Bill
Gates.43
Waarom deze pandemie?
Ondanks de lage IFR werd sinds het begin van 2020 in de media onophoudelijk geschreven
en gesproken over de coronacrisis. Deze werd aangegrepen om de VN-doelstellingen te
kunnen realiseren. De belangrijkste daarvan zijn reductie van de wereldbevolking en totale
controle. Op 11 maart 2020, een paar maanden na Event 201, werd door de WHO een
pandemie uitgeroepen, die dus niet gebaseerd werd op dodelijkheid, maar op besmettelijkheid.
De berichten die de mainstream-media verspreidden over de pandemie benadrukten allemaal
de kwaadaardigheid van het SARS-CoV-2-virus.44 Niet kan worden ontkend dat het virus bij
sommige patiënten gepaard ging met zeer ernstige verschijnselen en dat het wellicht blijvende
schade teweeg heeft gebracht. Het leek er echter op dat het virus niet zozeer ontworpen was
om te doden, maar om zich snel te verspreiden met een laag sterftecijfer om wereldwijde
paniek en vraag naar vaccins te creëren. Met het coronavirus werd angst aangejaagd, een
beproefd middel om mensen volgzaam te maken. Dagelijks werden cijfers over het aantal
besmettingen en het aantal doden ten gevolge van het coronavirus verstrekt. Er waren echter
deskundige klokkenluiders die met risico op gevangenisstraf een boekje open deden. Twee
ervan zijn dr. Judy Mikovits en prof. Dolores Cahill. Mikovits45 legde uit dat het coronavirus
minder gevaarlijk is dan de mensen werd voorgehouden en Cahill46 gaf aan dat het de

40

41
42
43
44
45
46

https://www.maurice.nl/2020/05/27/waarom-ik-boos-ben/ (27-5-2020)
https://degouda.nl/duits-onderzoek-coronavirus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen/ (21-4-2020)
https://www.youtube.com/watch?v=plCeaKuJxq0/ (14-8-2020)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/de-leugen-regeert-al-maanden-wordt-het-kabinet-bewust-misleid-door-het-riv
m/ (15-8-2020)
https://www.frontnieuws.com/18-leugens-over-covid-19-en-de-covid-19-vaccins-en-18-waarheden-die-ze-willen-verdo
ezelen/ (30-1-2022)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/nieuwe-schatting-who-slechts-0125-van-coronapatienten-sterft/ (5-10-2020)
https://www.frontnieuws.com/advocaat-fuellmich-drostens-pcr-leugen-bewijsbaar-pandemische-constructie-zal-vallen/
(26-7-2021)
https://commonsensetv.nl/corona-is-een-zwendel-dat-zeggen-ruim-1-000-duitse-artsen-en-experts/ (31-5-2020)
https://www.brighteon.com/ca7e9479-eec4-4546-b553-2ddfeac3e89e
https://biggeesblog.cymru/index.php/2020/05/12/panicdemic-the-truth-behind-the-lies-misinformation/

13

bedoeling was mensen bang te maken en zoveel mogelijk doden als coronaslachtoffers te
registreren.
Tijdens de pandemie werd scepticisme als vijandig beschouwd. Het officiële narratief mocht
niet in twijfel worden getrokken en tegenstanders ervan, veelal briljante wetenschappers,
werden bedreigd en geschoffeerd. Op het internet werden door Google, Twitter, Facebook en
You Tube steeds vaker onwelgevallige meningen verwijderd.
Net voor de zomer van 2020 was de zorgvuldig geplande pandemie voorbij. Die was nodig
om de Great Reset van de wereldeconomie, waarover Klaus Schwab, voorzitter van het WEF,
zich eerder had uitgelaten, te kunnen uitvoeren. Op 3 juni 2020 verklaarde Klaus Schwab dan
ook `dat het nu tijd is voor de Great Reset@. De economie van het Westen moet worden
afgebroken, waarna een wereldwijde technocratische communistische klimaat-dictatuur zal
worden opgebouwd waarin burgers hun vrijheden, en zelfbeschikkingsrechten zullen
kwijtraken.47
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II Anti-Coronamaatregelen en gevolgen ervan
Slecht voorbereid op een pandemie
In januari 2020 brak het besmettelijke virus SARS-CoV-2 uit en daarmee de ziekte Covid-19.
Op de voorspelde pandemie was Nederland niet voorbereid. Onder de kabinetten Rutte was er
bezuinigd op de gezondheidszorg, waren veel zorgmedewerkers ontslagen, was het aantal
IC-bedden bijna gehalveerd en ook het aantal verpleeghuisbedden sterk verminderd. Na de
uitbraak van het virus was er een tekort aan IC-bedden, aan beademingsapparatuur, aan
beschermende kleding voor werkenden in de gezondheidszorg, was er schaarste aan middelen
in verpleeghuizen, was er te weinig personeel, was de testcapaciteit onvoldoende en waren er
te weinig mondkapjes.48
Beheersing van de informatiestroom
De media zijn van groot belang als het gaat om het voeren van propaganda. Omdat ze
tegenwoordig grotendeels in handen zijn van een kleine groep miljardairs, bepaalden die het
nieuws over de coronaplandemie. Overheden werkten samen met de reguliere en sociale
mediabedrijven om ongewenste informatie tegen te gaan. Zo werden overheden samen met de
media de vijanden van het volk. Zij wisten massale angst te verspreiden, de samenleving te
hypnotiseren en mind control te regisseren door onder meer zogenaamd misleidende medische
informatie van het internet te verwijderen, zoals talloze vooraanstaande medici overkwam.
Angst werd als een belangrijk psychologisch werktuig, als wapen gebruikt en leidde tot
slaafse volgzaamheid bij het grootste deel van de bevolking, de >deugers=.
Als mensen deel uitmaken van een groep zijn ze geneigd zich te onderwerpen aan de norm
van de groep. Ze gaan dan anderen imiteren, napraten en zich conformeren aan de kudde.49
Ze bleken bereid om steeds meer en strengere controlemaatregelen op te volgen. Het ging
regeringen niet om de volksgezondheid of veiligheid, maar het was de opmaat voor het
uitvoeren van de >Great Reset= en Vierde Industriële Revolutie op weg naar de Nieuwe
Wereldorde.50
Bestrijding Covid-19 ; kabinet beïnvloedde de adviezen van het OMT
Bij de bestrijding van infectieziekten in Nederland had / heeft het Centrum
infectieziektebestrijding (Cib) van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) met als voorzitter Jaap van Dissel, infectioloog, een adviserende en coördinerende
rol. Bij een grote uitbraak van een infectieziekte of bij een internationale dreiging kan het
RIVM het OMT bij elkaar roepen. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus
SARS-CoV-2 kwam het OMT regelmatig bijeen.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bracht begin 2022 (Nieuwsuur 16-2-2022) aan
het licht dat het kabinet de adviezen van het OMT over het coronabeleid actief had beïnvloed.
Er bleek een rolvermenging tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming te
zijn. `En dat tast de integriteit en het gezag van het OMT aan, want iedereen vraagt zich nu af:
zijn die adviezen wel wetenschappelijk en onafhankelijk?@ aldus voorzitter Jeroen
Dijsselbloem. Zo bleek dat de regering en Jaap van Dissel, niet alleen voorzitter van het
48
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RIVM, maar ook van het OMT, verschillend dachten over het dragen van mondkapjes. Van
Dissel vond dat ze slechts `schijnveiligheid@ boden; niettemin stelde het kabinet het dragen
ervan verplicht. Volgens Van Dissel was dat een politieke keuze, niet een wetenschappelijke.
Overigens was volgens drie experts op het gebied van wetenschappelijke integriteit OMT-lid
prof. dr. Marc Bonten niet duidelijk over zijn banden met de farmaceutische industrie.
Volgens hen had Bonten banden met Pfizer en AstraZeneca.51
Maatregelen die met opzet niet werden genomen; genomen maatregelen
Er waren maatregelen die met opzet niet werden genomen. Te denken valt aan het propageren
van het gebruik van voor andere ziekten dan corona goedgekeurde medicijnen als
hydroxychloroquine of ivermectine, die bij toediening door huisartsen, onder meer Rob Elens,
in een vroeg stadium goede resultaten hadden laten zien. Integendeel: het werd aan artsen
verboden daarmee door te gaan op straffe van een hoge boete.52 De artsen van het
ZelfzorgCovid19 team, tegenwoordig verenigd in het Nederlands Teleartsen Genootschap
(NTG), hebben brieven ontvangen van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) om zich te
verantwoorden voor hun handelen inzake het off-label voorschrijven van
COVID-19-medicatie. In de laatste kregen zij twee boetes opgelegd van samen i 6375.53 De
inspectie had Elens eerder gedreigd met een boete van i 150.000.
Niet alleen onwetendheid, maar ook de opstelling van de IGJ maakte dat veel artsen en
zorgmedewerkers meewerkten aan het in gevaar brengen van de gezondheid van velen, soms
tegen extra betaling. Wetenschappers die de noodklok luidden, werden vals beschuldigd en
gecensureerd.54
In Uttar Pradesh in India werd een huis-aan-huis test- en behandelingsprogramma onder
auspiciën van zowel de WHO als het CDC uitgevoerd. Het coronavirus bleek goed te
behandelen met hydroxychloroquine en zink en met ivermectine. Desondanks verhinderen
globalisten, regeringsleiders, ministers van Volksgezondheid, van Justitie en anderen het
gebruik van die medicijnen.55
Door veel medici was vastgesteld, dat het verstrekken van extra vitamine D3 bij infectie van
de luchtwegen, de kans op minder ziek worden sterk vergrootte. De Gezondheidsraad zag
niettemin geen wetenschappelijke reden om extra vitamine D3 aan te bevelen.56
Er werd gewezen op de IC-capaciteit, maar van het opschalen van de IC wilde IC-arts en
OMT-lid Diederik Gommers niets weten. Op 2 oktober 2020 zei hij, dat de IC-capaciteit niet
hoefde te worden uitgebreid omdat het gevaar van verveling zou ontstaan bij gebrek aan
patiënten; verveling is `het ergste wat er is@.
Om corona-infecties in binnenruimtes tegen te gaan werden uitstekende resultaten bereikt met
goedkope luchtreinigers met ionisatoren. Die ioniseren de lucht en doden virussen en
bacteriën. De overheid heeft met de informatie hierover niets gedaan, behalve dat er 55
apparaten voor het gebouw van de Tweede Kamer werden aangeschaft.
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Cruciaal in het beleid werd het gebruik van de PCR(polymerasekettingreactie)-test. De
ingezette middelen als lockdowns (opsluiting van de bevolking), quarantaine, anderhalve
meter afstand houden, mondkapjes, avondklokken en hygiëne (handontsmettingsmiddelen)
bleken erger dan de kwaal om maar niet te spreken over de intensief gepropageerde
vaccinaties (zie Hoofdstuk III). Ook werden er met instemming van de
volksvertegenwoordiging verschillende wettelijke maatregelen genomen die de macht van de
overheid vergrootten. Anderzijds zal er soevereine macht worden afgestaan aan de WHO en
de EU.
Ook in Nederland SARS-CoV-2 op de A-lijst
Notering van het virus op de A-lijst van meldingsplichtige ziekten door de toenmalige minister
voor Medische Zorg Bruno Bruins op 28 januari 2020 maakte het mogelijk om de >tijdelijke=
spoedwet door te kunnen drukken.
Pas op 22 februari 2022 stemde de Eerste Kamer voor het wijzigen van de Wet publieke
gezondheid (Wpg), waardoor Covid-19 definitief werd aangemerkt als een infectieziekte in de
A-categorie.
Spoedwet
Aanvankelijk waren gedragsregels vastgelegd in noodverordeningen, bedoeld om tijdens een
acute crisis een burgemeester de bevoegdheid te geven om de openbare orde te kunnen
bewaken, zoals tijdens rellen rond een demonstratie.
Al in 2018 begon de toenmalige minister van justitie Grapperhaus met een traject om
gemakkelijker noodwetten te kunnen inzetten. Sinds begin 2019 was er een spoedwet57 in
voorbereiding, die later ook coronawet genoemd werd. De wet kwam na veel aanpassingen tot
stand en mocht uitsluitend worden ingezet `voor zover dit noodzakelijk is ter bestrijding van
de epidemie of de directe dreiging ervan@. Op 27 oktober 2020 gaf ook de Eerste Kamer haar
goedkeuring aan de >Tijdelijke= wet maatregelen Covid-19, de spoedwet, die de minister van
VWS zonder toestemming van het parlement telkens met drie maanden kon verlengen. De
wet trad voor het eerst in werking op 1 december 2020 en werd inmiddels voor de 5e keer met
instemming van de Tweede Kamer verlengd zonder dat daar nog een reden voor was. Op 17
mei 2022 stemde de Eerste Kamer echter tegen een nieuwe verlenging. Ook in andere landen
kwam zo=n wet tot stand.
Omstreden PCR-test
Prof. Christian Drosten, viroloog in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, ontwikkelde met zijn
team de PCR-test voor de opsporing van het SARS-CoV-2-virus op basis van een oud
SARS-virus. Hij deed dat in zeer korte tijd en zonder serieus onderzoek.58 De test is
beschreven in het >Corman Drosten paper= en werd vanaf 17 maart 2020 bepalend voor het
coronabeleid, nadat hij binnen één dag door het European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) was goedgekeurd.
Drosten was omstreden, hij bleek te liegen, streed al jaren voor massale vaccinatie en ontving
in 2019 voor zijn onderzoek $ 335.000 van de Bill & Melinda Gates Foundation. Hij was
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nauw betrokken bij de CDU, ontving onderscheidingen van de regering Merkel en sprak
tijdens persconferenties namens de regering. Zelfs maakte hij reclame voor vaccins van
bepaalde fabrikanten.59
Sinds het voorjaar van 2020 was het duidelijk dat de PCR-test niets zegt over het al dan niet
besmet zijn met het coronavirus of met wat voor virus dan ook. Dr. Pieter Borger en 21
andere wetenschappers troffen in het Corman-Drosten-paper maar liefst tien ernstige
tekortkomingen aan. Zij kwamen tot de conclusie dat de basis onder alle coronamaatregelen
misleidend en misdadig was. Om die reden hebben zij op 27 november 2020 een >Retraction
Paper= ingediend bij Eurosurveillance om het Corman-Drosten-paper terug te trekken als
zijnde >ongeldig=. Dit Retraction Paper is echter zonder inhoudelijke gronden afgewezen.
Vanuit de Nationale Bond Overheidszaken werd OMT-lid Marion Koopmans, die was
betrokken bij het tot stand komen van het Corman-Drosten-paper, driemaal per aangetekend
schrijven verzocht om duidelijkheid te geven over het paper. Zij reageerde hierop niet, waarna
de Bond een >verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor onder ede= over het paper bij de
rechtbank indiende. Dat zal op 27 juli 2022 door de rechtbank in Utrecht worden behandeld.
Enkele maanden na de indiening van het Retraction Paper verscheen in The Lancet een
artikel waarin een vernietigend oordeel werd geveld over het Covid-opsporingsproces, dat had
geleid tot de verregaande maatregelen die waren genomen. Desondanks bleven regeringen
overal in de wereld de PCR-testen gebruiken.60
Een corona-infectie kan niet worden opgespoord door een PCR-test. Volgens de Duitse arts
Wolfgang Wodarg is `de coronatest onbetrouwbaar en zegt hij niets over besmettingen.@61
Desondanks werden die zogenaamde met de PCR-test vastgestelde besmettingen de argeloze
Nederlandse kijkers iedere dag voorgeschoteld als maat voor de ernst van de crisis. Een
besmetting zegt niets, want iedereen is doorlopend besmet met bacteriën, schimmels en
virussen. Dankzij het eigen immuunsysteem is dat doorgaans geen probleem. Volgens de
uitvinder van de PCR-test, Kary Mullis (7-8-2019), was de test niet in staat om het verschil
tussen een echte coronaire infectie of overblijfselen van immuunreacties op eerdere
verkoudheden of griepinfecties vast te stellen62 en was de test onbetrouwbaar voor het doel
waarvoor hij werd gebruikt. Mullis deed zijn uitspraak in 201963; zijn ex-vrouw was er zeker
van dat hij werd vermoord.64
Luc Montagnier, die in 1983 het HIV-virus ontdekte, waarvoor hij de Nobelprijs ontving,
maakte eveneens duidelijk dat de PCR-test niet geschikt is om Covid-19 vast te stellen.65
Volgens de Duitse arts Claus Köhnlein was de coronacrisis er omdat de test er was.
Er werd gewerkt met PCR-testen die werden aangepast om de uitslagen te beïnvloeden.
Amplificatie van monsters met meer dan 35 cycli is al onbetrouwbaar. De WHO beval zelfs
45 cycli aan. De kans op vals-positieven was daarmee 89-94%; die vals-positieve resultaten
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werden gebruikt om angst en paniek te zaaien. Zelfs een negatieve testuitslag kon vals zijn en
hoefde niet te betekenen dat je geen corona had en het virus niet kon overdragen.66
Volgens Michael Yeadon, ex-vice-president van Pfizer, werd het aantal cycli opzettelijk hoog
gehouden om een zo hoog mogelijk aantal (valse) besmettingen te kunnen melden en daarmee
de lockdown maatregelen te rechtvaardigen. Na zo=n positieve test moesten de mensen in
quarantaine (eerst tien, later vijf dagen), een gedwongen verblijf op een afgezonderde plaats,
waardoor zij veelal niet konden werken.
De PCR-test was nodig om experimentele medicijnen (vaccins) uit te kunnen proberen en
daarmee de wereldbevolking te verminderen.
De website van het RIVM was misleidend: `De PCR-test toont de aanwezigheid van een
stukje genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 aan in neus- en
keelslijm. Het is de meest gebruikte en meest betrouwbare test voor het virus@67. Van Dissel
gaf later toe dat `een positieve PCR-test niet een levend coronavirus aantoont en ook niet dat
je ziek bent van corona@.
Ook volgens de WHO richtlijnen kon de PCR-test geen betrouwbaar onderscheid maken
tussen een levend infectieus virus en een geïnactiveerd, niet-infectieus virusfragment.68
Desondanks smeet de overheid met belastinggeld voor die testen.
Overigens trok de Food and Drug Administration (FDA) in de VS de (nood)goedkeuring van
de PCR-test per 1 januari 2022 in vanwege het te hoge aantal valse positieven. Daarmee werd
officieel duidelijk dat de >besmettingscijfers= misleidend waren.69
De berichten over de PCR-test werden alarmerender: verschillende deskundigen
waarschuwden dat de massale PCR-testcampagne een vermomd WHO-vaccinatieprogramma
zou kunnen zijn. Aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore werd een nieuwe
technologie ontwikkeld die het mogelijk moest maken om vaccinaties uit te voeren door
middel van een PCR-test. Het wattenstaafje zou daarvoor geschikt zijn gemaakt.70
Sona Pekova, een Tsjechische moleculair bioloog met een ervaring van bijna twintig jaar in
het maken van ontwerpen voor diverse vormen van de PCR-testmethode, ontdekte al snel dat
deze specifieke PCR-test voor SARS-CoV-2 vol fouten en tekortkomingen zat. Haar melding
was gericht aan dovemansoren. Met haar eigen lab ontwikkelde ze een test die wel werkte,
maar overheden wilden er niet van weten.71
Uitvoering van de test
Om een PCR-test uit te voeren, moesten monsters worden genomen door speciaal opgeleid
personeel. De vraag was waarom werd gekozen voor een wattenstaaf ver in de neusholte en
niet voor het minder belastende afnemen van wangslijm. Het staafje werd door veelal
niet-medisch gekwalificeerd personeel hoog en diep in de neus heen en weer bewogen en
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gedraaid om celmateriaal direct onder de schedelbasis te verwijderen. Vooral voor kinderen
was dit psychisch zeer belastend.
De test vermeerderde genetisch materiaal (DNA) tot een meetbare hoeveelheid. Het peuteren
met geprepareerde wattenstaafjes in de neuzen van miljarden nietsvermoedende mensen
leverde de overheid automatisch hun DNA, dat in databanken kon worden ingevoerd. De
afgelopen twee jaar nam het aantal infecties72 in de hersenen toe. Niet ondenkbaar is dat ook
de teststaafjes daaraan hebben bijgedragen. Volgens de Britse arts dr. Vernon Coleman is het
vrijwel zeker dat PCR-testen de reukzenuw73 kunnen beschadigen. Een doorbroken
bloed-hersenbarrière74 als gevolg van het uitstrijkje is mogelijk en is zeer schadelijk.
De teststaafjes bevatten het kankerverwekkende ethyleenoxide.75 Het is mogelijk dat
motieven om mensen massaal te laten testen vooral te maken hebben met het inbrengen van
lichaamsvreemde stoffen.
Antigeentest en bloedtest
Medio 2021 raadde de WHO voorlopig de massale coronatesten en ook de zelftesten af bij
mensen zonder symptomen. Mensen met symptomen moesten wel worden getest, of zij nu
wel of niet waren gevaccineerd. De WHO beval voor de exacte diagnose antigeentesten aan in
plaats van PCR-testen als die niet beschikbaar waren of de resultaten meer dan 48 uur op zich
lieten wachten.76 Antigeentesten konden binnen 15-30 minuten bepalen of iemand een
actieve corona-infectie had doorgemaakt. Deze door het RIVM gevalideerde sneltesten,
toonden aan of er antigenen van het SARS-CoV-2-virus in het neus- of keelslijm aanwezig
waren. De nauwkeurigheid ervan werd door sommige deskundigen en specialisten in twijfel
getrokken.
Bloedonderzoek werd als de enige betrouwbare en veilige test aanbevolen, echter niet door
politici en instanties als het RIVM en het OMT. Deze test toont aan of iemand het virus heeft
gehad en is niet bruikbaar om te zien of er nu een infectie is. Na vaccinatie maakt die persoon
ook antistoffen aan, dus de uitslag van de test is na vaccinatie ook positief.
Lockdowns
Lockdowns werden niet door cijfers gewettigd.77 Ze hadden geen effect op het voorkomen
van het virus en leidden nauwelijks tot minder sterfgevallen. Wel stierven er veel mensen
door uitstel van de reguliere zorg.
In oktober 2020 zei WHO-Europa-directeur Hans Kluge dat regeringen moesten stoppen met
gedwongen lockdowns, omdat de impact ervan op de economie, samenleving en
volksgezondheid groter was dan van het virus. Niettemin werd in december 2020 een
lockdown tijdens de feestdagen aangekondigd en pas begin maart 2021 kwam er verruiming.
Lockdowns bleken nutteloos.78
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In de >Great Barrington Declaration=79, ondertekend door ruim 900.000
gezondheidsmedewerkers, werd gepleit voor >bescherming= in plaats van >lockdowns=. Het
was vóór de plandemie altijd de gewoonte om de zieken in quarantaine te plaatsen, niet de
gezonden (hoe kwetsbaar ook). Nu werden ouderen geïsoleerd van de rest van de samenleving
en zelfs van hun eigen families en stierven zij in eenzaamheid. Er werd op basis van feiten en
cijfers een oproep gedaan om onmiddellijk terug te keren naar een normaal leven. Fauci en
Collins, die zich hard maakten voor lockdowns spanden samen om de Declaration te
dwarsbomen.80
Avondklok
In januari 2021 werd de avondklok ingevoerd. Volgens de toenmalige demissionaire minister
van Justitie Ferd Grapperhaus kon de spoedwet behalve voor de avondklok ook worden
gebruikt om de bewegingsvrijheid in de openbare ruimte overdag te verbieden.81 De
avondklok bleek geen enkel effect te hebben op de verspreiding van SARS-CoV-2.82
Anderhalvemeterregel
Sociale distantie bood ook geen voordelen. Virussen worden overgedragen door uitademen en
verspreid door aërosolen. Die vervliegen in de buitenlucht snel. Daar is het gevaar om een
virusinfectie op te lopen buitengewoon klein en maatregelen zijn daar dan ook zo goed als
zinloos.83 In binnenruimtes is dat anders; de uitgestoten aërosolen kunnen in een gesloten
ruimte lang blijven hangen. Daar is wel infectiegevaar. Daarom moeten binnenruimtes
geregeld worden gelucht; ook zijn er luchtreinigers met ionisatoren verkrijgbaar (zie p. 16).
Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van mensen die in groten getale samenkomen,
ondervonden veel schade van de regel.
Mondkapjes
In diverse oude culturen waren mondmaskers voor slaven verplicht als symbool voor hun
onmondigheid.84 Met het dragen van een mondkapje geeft iemand aan een onderdanige,
onmondige positie en slaafse volgzaamheid te accepteren. Tijdens een persconferentie op
29 juli 2020 erkende minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark (VVD) dat >het
dragen van een mondkapje geen medische reden dient. De mondkapjes zijn er om ons gedrag
te beïnvloeden en om hiermee te experimenteren.= Eerder bleek het OMT85 niet in staat om de
noodzaak van het dragen ervan wetenschappelijk te onderbouwen, maar niettemin werden ze
door de regering verplicht gesteld. Hetzelfde gold voor de anderhalvemeterregel.
Zowel binnen als in de buitenlucht is een mondkapjesplicht zinloos; ze dient vooral om
mensen eraan te herinneren, dat de pandemie nog niet voorbij is. Em. hoogleraar
immunologie dr. Pierre Capel vergeleek het dragen ervan met de poging om een fruitvliegje
tegen te houden met kippengaas. In wetenschappelijke en medische tijdschriften verschenen
verschillende artikelen waaruit bleek dat mondkapjes de overdracht van infecties niet
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voorkwamen. Bovendien zijn mondkapjes schadelijk voor de gezondheid, omdat ze gepaard
gaan met verminderde zuurstofopname, vermindering van de kooldioxide-uitscheiding en
afneming van de natuurlijke immuniteit. Door het dragen van mondkapjes kan het risico op
een luchtweginfectie, dus ook een corona-infectie toenemen. Vooral bij kinderen en tieners
kan psychische schade ontstaan. Die hebben een actief immuunsysteem, actieve en kwetsbare
hersenen, en daardoor meer zuurstof nodig. Zelfs hersenschade is niet uitgesloten.86
Er werden DARPA Hydrogel vezels gevonden in FFP2 mondmaskers. Ze worden langzaam
door het masker afgegeven en komen in de bovenste luchtwegen. Ook dit is een manier om ze
in de neusholte te krijgen.87 In Frankrijk en in Canada werd het gebruik van FFP2
mondkapjes opgeschort omdat er toxisch grafeen in bleek te zitten.88
Handontsmettingsmiddelen
Handen en oppervlakken zouden Covid kunnen verspreiden en daarom moesten
handontsmettingsmiddelen worden gebruikt. Het bleek een leugen te zijn, maar desondanks
bleven ze in gebruik.
Zelfs handontsmettingsmiddelen kunnen schadelijke bijwerkingen veroorzaken. Dr. Vernon
Coleman waarschuwde de FDA voor producten die volgens het etiket ethanol bevatten, maar
in werkelijkheid methanol, dat giftig is en door de huid wordt opgenomen.89
Vaccinaties
De meest ingrijpende maatregel betrof het geven van vaccinaties. Bill Gates was duidelijk
toen hij al in 2011 zei dat de wereldbevolking moest afnemen door middel van `gedwongen
vaccinatie@. Begin 2021 werd begonnen met de inenting van `nutteloze eters@, zoals Christine
Lagarde, president van de ECB, daarvóór van het IMF, de oudjes had genoemd.
In de uitnodiging van het RIVM voor de vaccinatie stond dat die gratis was en `U beslist zelf
of u de vaccinatie haalt@. In de toelichting van de brief stonden maar liefst drie leugens:
anders dan werd gezegd beschermde de vaccinatie niet tegen het coronavirus, was vaccinatie
niet uitgebreid getest en was ze ook niet veilig. Het waren geen vaccins, - een echt vaccin
zorgt voor immuniteit op lange termijn - maar genetisch manipulerende medicijnen
(Staatscourant 30 maart 2020: Tijdelijke vergunningsaanvraag gentherapie). Bovendien
waren en zijn de vaccins nog steeds experimenteel en heeft Biontech/Pfizer eindelijk
toegegeven dat het vaccin waarschijnlijk geen permanente goedkeuring zal krijgen.90
Een tijdelijke vergunning wordt alleen gegeven als er geen alternatief medicijn is. Die waren
er wel, dus een tijdelijke vergunning had niet gegeven mogen worden. Die werd echter
doorgedrukt door de vaccinproducenten. Het zich laten vaccineren betekent dus het meedoen
aan een medisch experiment, waarvoor geïnformeerde toestemming gegeven moet worden.
Daarvoor werd in 1947 de Code van Neurenberg opgesteld, waaraan artsen zich moeten
houden op grond van de door hen afgelegde Eed van Hippocrates. De Code werd
noodzakelijk geacht in verband met nazi-experimenten op mensen in concentratiekampen.91
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Niemand is verplicht in te stemmen met het nemen van een vaccin, ook niet onder druk. De
Code van Neurenberg zou ons moeten beschermen tegen medische experimenten.
EC-voorzitter Ursula von der Leyen wil mensen dwingen om zich te laten vaccineren en
toonde zich voorstander van het schrappen van de Code van Neurenberg. Overigens is
volgens de Grondwet H1, artikel 11, het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam een
grondrecht van burgers.92
Later volgde de eis om een vaccinatiebewijs tegen Covid-19 te tonen in horecagelegenheden
en andere instellingen of bij reizen naar het buitenland. Zo=n bewijs is in strijd met artikel 1
van de Grondwet: discriminatie om welke grond dan ook is verboden. Bovendien is het een
schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), artikel 1 t/m
7 en 30. Het zet mensen tegen elkaar op.
Ongevaccineerden hebben meer te duchten van gevaccineerden dan omgekeerd. Het vaccin
voorkomt niet dat iemand besmet wordt en daarna de besmetting aan anderen kan overdragen.
Hij heeft wel goedaardiger symptomen, voelt zich minder ziek en zal daarom het contact met
anderen wellicht niet beperken. Een ongevaccineerde blijft in zo’n geval ziek thuis.
Er waren te weinig medici en verpleegkundigen die erop wezen dat de maatregelen de
gezondheid niet dienden en die opriepen tot een duidelijke afwijzing van medische dwang in
de vorm van een coronapas.93
Volgens dokter Coleman liet een deel van de medische beroepsgroep haar ethische principes
vallen door zich te laten omkopen door farmaceutische bedrijven en de Britse regering. Hij
waarschuwde veelvuldig en indringend voor de gevaren van de Covid-19-prikken en wees
erop dat de meeste artsen hun patiënten in de steek lieten door dat niet te doen en door ook
niet duidelijk te maken dat het om een experiment ging.94
Verwerpelijke rol van Pfizer
De prikken van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson&Johnson werden het meest
gebruikt. Belangrijke informatie met betrekking tot de injecties werd achtergehouden. Zo
wilde Pfizer die pas over 75 jaar vrijgeven. De FDA moest na een rechterlijke uitspraak de
bevindingen van het onderzoek van Pfizer95 van 42.086 meldingen van bijwerkingen
wereldwijd in de periode 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021 openbaar maken. Er
werden 1291 verschillende bijwerkingen vastgesteld, waarvan 400 ernstige, en 1223
sterfgevallen. Onbekend bleef echter hoeveel mensen op aarde in die periode werden geprikt.
De experimentele injecties hadden al gauw meer dodelijke slachtoffers geëist dan alle andere
vaccinaties in de afgelopen dertig jaar bij elkaar; dat had een reden moeten zijn om het
experiment te stoppen. Pfizer wilde dat niet en trachtte medici om te kopen96, opdat ze zouden
zwijgen over wat ze over de vaccins wisten.
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Het is niet verbazingwekkend dat dr. Reiner Fuellmich en vele advocaten met hem bij het
Internationaal Strafhof in Den Haag een aanklacht wegens genocide hebben ingediend tegen
onder meer Albert Bourla, CEO van Pfizer.97
In Nederland werd vooral de prik van Pfizer gegeven. Aan de Tweede Kamer deelde minister
De Jonge op 29 december 2021 mee dat hij 35 miljoen booster shots van Pfizer en 5 miljoen
van Moderna had gekocht. Inmiddels bleek uit een Israëlisch onderzoek 98, dat de bescherming
van de tweede booster al na vier weken afnam en het eigen immuunsysteem erdoor werd
aangetast. Ook de European Medicines Agency (EMA)99 en de WHO waarschuwden
daarvoor.
Aansprakelijkheid voor gevolgen van de injecties
De producenten van de injecties wezen bij voorbaat elke aansprakelijkheid voor de gevolgen
af. Het ligt voor de hand om dan de overheid aansprakelijk te stellen, maar die acht zich niet
verantwoordelijk daarvoor. Ze probeerde het verband tussen de injectie en de ziekte zoveel
mogelijk af te wijzen. Als dit verband niet gelegd kan worden moet de ziektekosten- of
levensverzekering uitkeren.100
Veel mensen weten niet dat het een experiment betreft, ook niet dat ze eerst geïnformeerd
moeten worden. Als dat niet is gebeurd, rijst de vraag of dan niet de zorgverlener
aansprakelijk gesteld moet worden voor negatieve medische gevolgen van de injecties, zoals
de landsadvocaat op 24 februari 2021 suggereerde. De arts heeft medische zorgplicht: hij
moet `wel doen@ en `niet schaden@. De arts, ook die van de GGD, blijft eindverantwoordelijk;
een arts is autonoom en mag vaccineren weigeren. Artsen zouden zich beter op de hoogte
moeten stellen van de werking en de bijwerkingen van de injecties en wegens ethische
bezwaren zouden zij niet moeten meewerken.101
Het is geen taak voor de overheid om medicijnen aan te prijzen, laat staan verplicht te stellen.
Hoewel bij gezonde kinderen niets boven de eigen afweer gaat, adviseerde zelfs de
Gezondheidsraad 12-17-jarigen om zich te laten injecteren. Ook OMT-lid en kinderarts
Károly Illy adviseerde ouders die >de kans op schoolsluiting zo klein mogelijk willen maken
hun kinderen te laten vaccineren=.102
Gevolgen van de maatregelen
Door vrijheidsbeperkende en niet-werkende maatregelen stierven uiteindelijk meer mensen
dan door het virus. Behalve door uitstel van zorg steeg het aantal doden ook door zelfmoorden
en het overmatige gebruik van drugs.
De gevolgen van de crisismaatregelen waren ongekend met name voor verpleeghuizen, de
zorg, het onderwijs, de culturele sector en voor het midden- en kleinbedrijf. De samenleving
werd erdoor ontwricht. Veel kleine bedrijven moesten sluiten en financieel worden gesteund.
Nooit eerder werden zoveel beperkende maatregelen afgekondigd. Positief geteste kinderen
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moesten in quarantaine en het onderwijs werd grotendeels online gegeven met
leerachterstanden als gevolg. Ongetwijfeld zal een groot percentage van de jeugd te maken
krijgen met psychologische gevolgen. Grondrechten werden aan de burgers ontnomen. De
maatregelen tegen Covid waren nooit bedoeld om de bevolking te beschermen tegen een
virus. De pandemie had politieke doelen. Het beleid is er nu op gericht om de economie te
vernietigen en de >Great Reset= van Klaus Schwab c.s. te realiseren.
De 'versoepelingen' zijn ongetwijfeld tijdelijk. De machthebbers zijn niet van plan de
opgetuigde infrastructuur en de daarbij behorende wetgeving los te laten.103
Nog te verwachten maatregelen
Terwijl van een pandemie geen sprake meer is, hebben een groep OMT-leden, waaronder
Marion Koopmans, Diederik Gommers en Jan Kluytmans, en mensen buiten de
gezondheidssector een gezamenlijk advies gegeven over de aanpak van de coronacrisis op de
lange termijn. Volgens hen moeten er `structurele@ maatregelen worden genomen om zoveel
mogelijk extra ingrijpende maatregelen te voorkomen.
De burger zou dan kunnen denken aan de inhoud van de >gereedschapskist= van Rutte. In dat
geval is het denkbaar, dat gedoeld wordt op de 2G-regel en verplicht vaccineren. 2G houdt in
dat iemand gevaccineerd of genezen moet zijn om toegang te krijgen in bepaalde
gelegenheden en op reis te kunnen gaan. Als daartoe zou worden besloten, zullen die zeker
blijvend zijn en leiden tot uitsluiting van ongevaccineerden. Juist over die maatregelen heeft
Hugo de Jonge de burger al veel op de mouw gespeld. Nadat de Tweede Kamer in februari
2022 tegen de invoering van 2G-beleid had gestemd, trok zijn opvolger Ernst Kuipers het
omstreden wetsvoorstel 2G in maart formeel in. Niets wees er echter op dat de >heropening=
van de samenleving permanent zou zijn. Integendeel: Kuipers reserveerde nog 20 miljoen
euro voor de coronacheck-app. Overigens zitten horecasluiting, verplicht testen plus
quarantaine en de mondkapjesplicht ook nog in Ruttes kist. Politieke beleidsbepalers
negeerden de negatieve gevolgen van deze maatregelen,
Eerder had minister Kuipers tijdens een coronadebat104 op een vraag van Wybren van Haga
(BVNL) al gezegd dat corona voorlopig niet van de A-lijst zal worden gehaald. Dit kwam
onbegrijpelijk over omdat de IFR door de goedaardigheid van de Omikron variant verder was
gedaald.
Bill Gates heeft de wereld al een nieuwe, gevaarlijker pandemie in het vooruitzicht gesteld. In
maart 2021 werd een simulatie over een komende pandemie met een stam van het
apenpokkenvirus gehouden waarbij vertegenwoordigers van de WHO, de Bill & Melinda
Gates Foundation, de VN en vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven aanwezig
waren.105
Dan zullen ongetwijfeld behalve de reeds bekende ook nieuwe beperkende maatregelen
worden ingevoerd, waarbij te denken valt aan verlies van vrijheid van meningsuiting en
demonstratierecht.
Een huisarts waarschuwde dat de Nederlandse regering het zelfbeschikkingsrecht, een
grondrecht, zal overdragen aan de WHO, richtinggever van de aanpak van Covid-19. De
103 https://ejbron.wordpress.com/2022/02/18/tijd-voor-een-rechtszaak-tegen-de-verantwoordelijken/#more-293651
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organisatie wordt grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie en door Bill
Gates: `Mijn investering in de vaccinatie-industrie was de beste ooit, beter dan in Microsoft.@
Beiden dringen aan op wereldwijde vaccinaties.
Het zal dan niet meer mogelijk zijn een injectie te weigeren zonder zeer ernstige
consequenties. In de >gereedschapskist= van Rutte, is nog steeds de coronapas voorhanden. De
oorlog in Oekraïne dient nu als afleidingsmanoeuvre, maar in Europa zijn de staten druk bezig
om de komende digitale identiteitspas in te voeren; zonder zo=n pas kan het geven van
gezondheidszorg worden geweigerd, kan er een einde komen aan de vrijheid om te reizen en
kunnen financiële transacties onmogelijk zijn.106
Uitbreiding van macht voor de WHO en plannen van de EU
In 2005 stelde de WHO met de VN-lidstaten internationale gezondheidsregels op. Deze
organisatie wordt grotendeels gefinancierd door de farmaceutische industrie en de Bill &
Melinda Gates Foundation.
Onlangs bleek dat het de bedoeling is dat de WHO niet alleen tijdens een pandemie of
natuurramp, maar ook bij iedere andere ramp of dreiging haar wil kan opleggen aan de
lidstaten. De grondwet van de WHO (artikel 9) zou dan voorrang krijgen boven de grondwet
van elk land. Zij zal niet langer aanbevelingen doen, maar dictaten opleggen.107 De
vaccinaties en eventuele andere maatregelen zullen verplicht worden. Het is de bedoeling dit
alles in 2024 te ratificeren, maar eerder toe te passen.108 De ministers van Volksgezondheid
van de naties zullen buitenspel gezet worden.
In Europees verband wordt de invoering van de 2G-regel en de vaccinatieplicht voorbereid.
Die zullen er doorheen worden geloodst, zodat vanaf juni de EU in de vorm van
respectievelijk het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese Commissie (EC) de regie kan
overnemen van RIVM, OMT en regering. Het EU Covid Certificaat wordt de opmaat naar
een sociaal kredietsysteem van de Verenigde Staten van Europa. Niet alleen de burger verliest
zijn rechten; ook verliezen de landen hun soevereiniteit.109
In mei worden in Zwitserland twee contracten getekend, het ene in de World Health
Assembly van de WHO en het andere in een WEF-bijeenkomst. Daarbij stemt de Nederlandse
regering in met een vaccinatie-routeplan, wat inhoudt dat iedereen aan het einde van 2022 een
vaccinatiepaspoort zal moeten hebben. Daarvoor stemde het Europees Parlement voor nog
een jaar verlenging van het Europese vaccinatie/coronapaspoort tot juni 2023.110
Politie, brandweer, zorgmedewerkers en bepaalde ambtenaren zullen het eerst geboosterd
worden. Het periodiek laten prikken zal een verplichting worden voor iedereen. Daarvoor
dienen de mRNA-boosters die De Jonge einde 2021 heeft ingekocht. Er is sprake van een
samenzwering, geheim gehouden voor de Tweede Kamer, kwaadaardig ten opzichte van het
volk en de burger zijn vrijheid ontnemend.111
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Daarnaast bestaat er een routeplan 5G-masten, met de plaatsing waarvan in 2018 werd
begonnen. In 2017 werd een patent aangevraagd, dat op 18 maart 2021 in de VS werd
toegekend (US 2021/0082583A1). Het beschrijft de koppeling tussen vaccinaties met
grafeenoxide en 5G-straling. Die leidt tot een transformatie van vrije mensen tot transhumane
wezens. Software zal zorgen voor de communicatie tussen lichaam en smartphone.
De vaccinatiepaspoorten zullen een toegang vormen tot digitale ID’s, waarmee vrijwel alle
aspecten van het leven zullen worden gecontroleerd, zoals lang geleden is besloten. In 2016
zei Klaus Schwab dat binnen 10 jaar, in 2026, ieder mens gechipt zal zijn met een digitale
identificatiecode.112
De vaccinaties zijn de sleutel tot totale controle en de geplande Nieuwe Wereldorde.113
In de Digital Services Act (DSA) werden wijzigingen aangebracht, met als gevolg dat de EC
de macht zal krijgen om het internet te censureren, zonder overleg met de lidstaten. De kritiek
op wat de overheid `desinformatie@ noemt, zal daarbij centraal staan. De regels zullen de
IT-giganten dwingen om kritiek op de machthebbers van het internet te verwijderen.114
De artikelen 25a en 27a werden toegevoegd. Door artikel 25a zullen meer internet-activiteiten
onder de wet vallen. Artikel 27a zal de EC het recht geven op eigen initiatief of op verzoek
van minimaal drie lidstaten, providers van `zeer grote platforms@ een bijdrage te laten leveren
bij het bezweren van ernstige bedreigingen, zoals natuurrampen, pandemieën en andere
grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid.115
Aanpassing bestaande wetgeving in Nederland
Aanpassing van de vreemdelingenwet moet het mogelijk maken om PCR-testen onder dwang
uit te voeren. In eerste instantie zal de dwang gelden voor asielzoekers, maar daarna ook voor
mensen die weigeren de test te laten afnemen. Gedwongen vaccinatie zal daarop de volgende
stap zijn.116
Schokkend is de inwerkingstelling van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking
(Wvb) met ingang van 1 april 2022, zoals vermeld in het Staatsblad 2022-133. Daarmee
wordt het mogelijk om verplaatsing van personen te gelasten om spreiding over Nederland
mogelijk te maken en om panden te vorderen voor huisvesting van ontheemden uit Oekraïne.
Het gaat om >buitengewone omstandigheden= en >humanitaire verplichtingen=.
Ook de artikelen 7 en 8 Wvb zijn alarmerend, maar nog niet in werking. Artikel 7 maakt
directe vordering van woningen en inboedel van particulieren mogelijk ten behoeve van
verplaatste en te verplaatsen personen. Op grond van artikel 8 kan aan verplaatste personen en
gezinsleden >een bijzondere verblijfplaats= worden toegewezen.117
In afwachting van een wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), waar minister
Kuipers naar streeft, zal hij er alles aan doen om de tijdelijke corona-spoedwet in stand te
houden. Het is niet ondenkbaar dat nog nieuwe verlengingen ervan `noodzakelijk@ zullen
blijken, zolang de wijziging van de Wpg er nog niet is. Het doel van de wijziging is om
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gewenste maatregelen permanent te kunnen maken zonder het parlement erbij te hoeven
betrekken.118
Vergelijking met Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog was de leus `Dat nooit weer@ en `Nooit meer oorlog@. Er rust een
taboe op het in verband brengen van de situatie van nu met die vóór en laat staan in de
Tweede Wereldoorlog. Holocaustoverlevende Vera Sharav hield in Brussel een toespraak:
`Nooit meer is nu@.119 Zij wees erop dat de Holocaust in gang werd gezet toen persoonlijke
vrijheid, wettelijke rechten en burgerrechten aan de kant waren geschoven. Psychologische
wapens van angst en propaganda werden ook toen gebruikt om een genocidaal regime op te
leggen. Het doel was hetzelfde: mensen conditioneren om gehoorzaam te worden en
richtlijnen op te volgen. Tegenwoordig wordt de mensheid bedreigd door de erfgenamen van
de nazi=s; het doel van de hedendaagse nazi=s is wereldwijde bevolkingsvermindering met
behulp van `vaccins@. Bill Gates, eugeneticus, noemde vaccins de `definitieve oplossing@. Zij
die weigeren zich te laten injecteren zullen worden verguisd en onderworpen aan steeds
strengere straffen en discriminatie.
Volgens Sharav zijn de parallellen tussen het hedendaagse beleid en dat van nazi-Duitsland
niet meer te ontkennen.120 Zij wees erop hoe artsen en zorgmedewerkers door de nazi=s
werden gebruikt om hun eugenetische plannen te rechtvaardigen. Zodra medisch personeel op
één lijn gaat staan met de regering en farmaceutische bedrijven, komt het in de verleiding om
zijn morele verantwoordelijkheid voor de individuele patiënt te vergeten.
Holocaustoverlevende Bärbel Bohley, burgerrechtenactiviste in de DDR, voorspelde al jaren
geleden de terugkeer van het observeren, de angst, het isoleren en buitensluiten van mensen,
het brandmerken en monddood maken van hen die zich niet aanpassen, evenals de leugens en
de desinformatie. DDR-burgerrechtenactivisten menen zelfs dat het coronaregime, wat betreft
de verachting van mensen, nog erger is dan het regime tijdens de DDR.121
Elie Wiesel, Nobelprijswinnaar en ook een Holocaustoverlevende, werd beschouwd als de
stem van de slachtoffers, toen hij zei: `Onverschilligheid en stilzwijgen van mensen leidden
tot de Holocaust. Zwijgen en onverschillig blijven is de grootste zonde van allemaal.@
Dietrich Bonhoeffer, een Duitse protestantse dominee tijdens het nazi-regime verklaarde:
`Zwijgen in het aangezicht van het kwaad is zelf het kwaad. Niet spreken is spreken. Niet
handelen is handelen@.
Ieder totalitair regime heeft een club met boosdoeners nodig. Bij Hitler waren dat de Joden,
bij de Franse Revolutie de `émigrés@ en bij de bolsjewieken van Lenin en Stalin de koelakken
en kapitalisten. Bij Rutte c.s zijn het de ongevaccineerden. De Joden werden niet meteen
weggevoerd naar de kampen. Het begon stap voor stap, eerst met demonisering en uitsluiting;
pas later volgde transport naar vernietigingskampen. Nu staan zogenaamde quarantaine-, ook
wel FEMA- of concentratiekampen of coronakampen genoemd, in de VS, Australië,
Nieuw-Zeeland, Canada, Duitsland e.a. klaar om ongevaccineerden in onder te brengen.122
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Hugo de Jonge verkondigde luidkeels, dat hij weet waar iedere niet-gevaccineerde woont;
deur voor deur zouden zijn handlangers langskomen.... Jan Paternotte, D66-kamerlid, noemde
de ongevaccineerden onmensen, Albert Bourla, CEO van Pfizer, misdadigers.
Vaccinatiedwang en medische apartheid zullen worden ingevoerd, hoewel er geen medische
reden is om gevaccineerden en ongevaccineerden te scheiden. Ook een gevaccineerde kan
ziek worden en het virus doorgeven aan een ongevaccineerde. Bovendien is vastgesteld dat
niet-symptomatische verspreiding mogelijk is, want degenen die de RNA-prikken hebben
gehad kunnen de ziekte overbrengen zonder dat ze symptomen hebben. Zij brengen daarmee
de niet-geprikten in gevaar.123
Degenen die zich niet willen laten injecteren zullen worden buitengesloten. Het is de
bedoeling dat velen van hen zullen worden opgepakt en geïnterneerd in coronakampen.124

123 https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-we-mogen-hun-verraad-nooit-vergeten-of-vergeven/ (25-1-2022) Zie p.13
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III Werking van de injecties
Bevolkingsreductie met injecties
Vanaf 2010 verkondigt Bill Gates dat hij de wereldbevolking drastisch wil verminderen en
beweert hij dat te kunnen realiseren met nieuwe vaccins. Als er íémand is die zijn woorden
waar kan maken, is hij het wel, want hij is een van de rijkste mensen ter wereld, die via zijn
Bill and Melinda Gates Foundation vaccinonderzoek van farmaceutische bedrijven en ook
inentingscampagnes tegen verschillende ziekten ondersteunt.125 In het verleden zijn daarbij
over de hele wereld duizenden doden gevallen en miljoenen onvruchtbaar of invalide
gemaakt.126 Er moeten dus in de `vaccins@ giftige bestanddelen gezeten hebben. In India is
Bill Gates hiervoor aangeklaagd, waarbij tegen hem de doodstraf wordt geëist.127
Het virus
Om een nieuw vaccin te ontwikkelen en te gebruiken was een virus nodig dat voor mensen
gevaarlijk en besmettelijk was en waartegen een vaccin128 bescherming zou kunnen bieden,
althans volgens de vaccinfabrikant. Uitgaande van een vleermuisvirus hebben onderzoekers
door middel van gain-of-function een virus gefabriceerd, een luchtwegvirus dat tegen mensen
als een biowapen129 te gebruiken zou zijn. De verschillen met het vleermuisvirus waren klein.
De grootste verandering was een rijtje van negentien aminozuren130, dat het virus geschikt
maakte om mensen te besmetten. Deze sequentie van negentien komt noch in de natuur, noch
onder eerder gesynthetiseerde gensequenties voor131.
Opzet door de vaccinindustrie
Voordat ze het virus lieten uitbreken, zorgden de vaccinfabrikanten ervoor dat ze klaar waren
met de ontwikkeling van hun vaccins. Het was de bedoeling om met injecties grote aantallen
mensen te doden of te steriliseren.132 Daarbij was het essentieel, dat het verband met de prik
niet direct gelegd zou worden en dat er geen argwaan zou worden gewekt. De sterfgevallen
moesten daarom over een periode van maanden tot jaren gespreid worden133 en de
doodsoorzaak moest een normale zijn, zoals hartaanval, beroerte of longontsteking. De prik
moest met zekerheid tot een vroegtijdige dood leiden. Hij moest ook onvruchtbaarheid134
veroorzaken, die aanvankelijk niet aan het licht zou komen, waardoor het verband met de prik
niet direct gelegd werd. De heilzaamheid van het middel moest zo lang mogelijk worden
volgehouden. Daarom moest de inentingscampagne snel worden uitgevoerd, zodat deze al ver
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gevorderd zou zijn wanneer het verband met het uitbreken van ziekte duidelijk werd. Via de
WHO, waarvan Bills stichting op de VS na de gulste financier is, was de medewerking van
vrijwel alle regeringen ter wereld verzekerd.135
Realisering van de vaccins
De normale procedure om een vaccin te ontwikkelen gaat uit van het verzwakte virus, maar
die weg hebben de producenten niet gevolgd. Als reden werd genoemd dat de sequentie van
de aminozuren, het genoom, niet bekend was omdat het virus nooit geïsoleerd was. Dat was
niet waar, want Moderna had het virus al in 2013 ontwikkeld en wist precies hoe het was
opgebouwd. Het virus is door Moderna tot een ziekteverwekker voor mensen gemaakt en
tegen deze ziekteverwekker brengt Moderna vervolgens een vaccin op de markt. Het is als de
fietsenmaker die op de fietspaden punaises strooit, een doordacht verdienmodel.
Farmaceutische bedrijven zijn niet gebaat bij gezonde mensen, maar bij zieken.
Enkele weken na de simulatieoefening Event 201 hebben ze het coronavirus SARS-CoV-2
laten uitbreken, dat als uiterst gevaarlijk werd voorgesteld. Waarschijnlijk volgens afspraak
kwamen de vier belangrijkste producenten al na enkele maanden en kort na elkaar met hun
vaccins op de markt136. De injecties werden aangeprezen als de oplossing om het virus de kop
in te drukken. Ziekte- en sterfgevallen werden in grote aantallen toegeschreven aan het virus,
terwijl in werkelijkheid de ingespoten entstof of anders een onderliggende ziekte invaliditeit
of dood veroorzaakte137.
De truc
Om een middel tegen het SARS-CoV-2-virus te krijgen pasten de vier voornaamste
vaccinproducenten een truc toe. Die komt erop neer dat de te injecteren substantie de
menselijke lichaamscellen leert en instrueert om een onderdeel van het virus aan te maken.
Het immuunsysteem neemt een groeiende hoeveelheid vreemd materiaal waar en zal dat dan
aanvallen met antistoffen en opruimen, samen met de cellen die het produceren. Deze
productie moest lang, liefst eindeloos, voortduren, opdat het lichaam het zwaar te verduren
zou krijgen en grote hoeveelheden antistoffen zou moeten aanmaken. Volgens de oude
definitie zou de inenting daardoor trouwens geen vaccin genoemd mogen worden138.
Verandering van het menselijke DNA
De genetische code om het lichaam aan te zetten tot de productie van vreemd materiaal
bevindt zich bij de spuitjes van Pfizer en Moderna in een mRNA-streng, die in het
laboratorium is gesynthetiseerd. Het mRNA kan uit zichzelf niet een cel binnendringen en
wordt daarom voorzien van een spike-eiwit, dat ook een onderdeel van het virus is en dat wel
het celmembraan kan passeren. In de cel komt het mRNA vrij, wordt het door het RT(Reverse
Transcriptase)-enzym omgezet in DNA, dat zich gaat repliceren. Dit DNA wordt onder
invloed van het Integrase-enzym ingebouwd in het menselijke DNA139. Hierdoor gaan

135
136
137
138
139

https://www.xandernieuws.net/algemeen/who-official-wordt-klokkenluider-pandemie-is-fake-documenten-bewijzen-da
t-alles-is-gepland/ (6-12-2021)
https://www.frontnieuws.com/dood-door-covid-injectie-is-met-voorbedachte-rade-en-gecoordineerd-concluderen-desk
undigen/ (6-1-2022)
https://www.frontnieuws.com/delta-variant-hysterie-legt-de-ontnuchterende-waarheid-bloot-covid-19-vaccins-werkenniet/ (30-6-2021)
https://restkerk.net/2021/03/09/dr-sherry-tenpenny-doet-uit-de-doeken-uit-hoe-de-covid-19-spuit-ze-weigert-het-een-v
accin-te-noemen-je-immuunsysteem-verwoest/ (9-3-2021)
https://threadreaderapp.com/thread/1343214490775597056.html (17-12-2020)

31

menselijke cellen het spike-eiwit produceren en dat in steeds grotere hoeveelheden. Het
immuunsysteem herkent het als lichaamsvreemd en komt in actie door antistoffen aan te
maken om het te vernietigen140. Bij een latere besmetting met het virus of het spike-eiwit zou
dit dan snel worden herkend en door de antistoffen worden opgeruimd. Dat dit in de praktijk
zou werken is niet voor te stellen, want de antistoffen bevinden zich in het bloed en het virus
komt via de lucht in de longen. Antistoffen beschermen niet tegen besmetting met een
luchtwegvirus141.
Bij AstraZeneca en Johnson & Johnson wordt geen mRNA, maar DNA ingebracht, dat aan
een adenovirus van een aap respectievelijk van een mens is gekoppeld. Dit wordt op dezelfde
manier in het menselijke DNA ingebouwd, dat daarna het spike-eiwit gaat produceren.
Afbraak van het immuunsysteem
De productie van het schadelijke spike-eiwit door eigen lichaamscellen, die niet kan worden
stopgezet142, stelt het immuunsysteem zwaar op de proef. Het is dweilen met de kraan open.
Het systeem moet aangepast worden om de juiste antistoffen in grote hoeveelheden te maken.
Als de aanval ten slotte wordt afgeslagen, zijn er antistoffen die een besmetting met hetzelfde
virus herkennen en dat zullen bestrijden. Maar het immuunsysteem reageert dan alleen nog op
het oorspronkelijke virus en veel minder of helemaal niet op andere, zelfs niet op sommige
mutaties van dat virus, met andere woorden: het is afgebroken en elke besmetting, met welk
ander virus dan ook, kan desastreuze gevolgen hebben.
Boosters, herhalingsinjecties, worden aanbevolen, maar deze werken maar enkele weken of
maanden en alleen tegen het oorspronkelijke virus, terwijl wat er nog restte van het
immuunsysteem ook zal verdwijnen.
Het giftige eiwit
Het spike-eiwit bleek bovendien zelf giftig143, omdat de ruwheid ervan bloedstolsels
veroorzaakt144. Het wordt door het immuunsysteem aangevallen en opgeruimd samen met de
lichaamscellen die het aanmaken. Dit gebeurt met name met de gladde endotheelcellen die de
wand van de bloedvaten vormen, waarmee de spike-eiwitten het eerst in aanraking komen.
Dat veroorzaakt bloedingen en trombose, die met de zogenaamde D-dimeertest kan worden
aangetoond, ook als de bloedklontjes onzichtbaar klein zijn. Alleen bij gestorvenen die
ingeënt zijn, worden bij autopsie dikwijls decimeters lange strengen geklonterd bloed uit
aders gehaald145. 30 tot 40 procent van de geïnjecteerden krijgt bloedpropjes146.
Omdat de spike-eiwitten in elk deel van het lichaam geproduceerd kunnen worden, uit de
schade zich op verschillende manieren, bij de een door hartfalen, bij een ander door een
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herseninfarct, bij een derde door longproblemen, enz.147. Er is nog nooit eerder een vaccin
gemaakt dat de lichaamscellen aanvalt en dat naar de hersenen of naar het hart gaat.
Bloedstolling trad met name veel op in de eierstokken. De haarvaten in de placenta raakten
verstopt, wat leidde tot miskramen. Of het altijd onvruchtbaarheid tot gevolg heeft zal pas
blijken na zeven tot tien jaren. Ook kunnen ingeënte mannen vrouwen onvruchtbaar maken148.
Dit is een vorm van shedding: ingeënten bij wie de productie van spike-eiwit op gang is
gekomen, scheiden die via huidcontact of adem uit en kunnen zo niet-ingeënten besmetten.
Pfizer waarschuwde daarom dat ongevaccineerden uit de buurt moeten blijven van
gevaccineerden. Massale onvruchtbaarheid is een effectieve manier om de bevolking te
verminderen149.
Leugens
Om de inentingscampagnes over de hele wereld succesvol te laten verlopen hebben
regeringen op grote schaal gebruik gemaakt van leugens. Gerenommeerde geleerden
waarschuwden al direct dat de injectie allerlei kwaadaardige gevolgen kon hebben. Maar de
rijksoverheid verklaarde, dat de `vaccins@ uit en te na getest waren en veilig en effectief
waren150.
Het geïnjecteerde zou zich volgens de overheidspropaganda niet door het lichaam
verspreiden, maar op de plaats van de injectie in de bovenarmspier blijven151. Onderzoek
bracht echter al snel aan het licht, dat het hoe dan ook in de bloedbaan terechtkomt en na twee
uren in alle organen van het lichaam aanwezig is152.
Het RNA zou instabiel zijn en maar kort aantoonbaar, maar dat was evident onjuist, omdat het
door een doeltreffende omhulling met vetdeeltjes tegen afbraak beschermd wordt153. Hiervoor
wordt polyethyleenglycol gebruikt, wat bij de meeste mensen allergische afweerreacties
oproept.
De verzekering dat het DNA of delen ervan niet in het menselijke DNA konden worden
ingebouwd bleek vals. Het menselijke DNA werd op onbekende wijze en onomkeerbaar
veranderd154. Moderna heeft dit toegegeven.155
Ook de bewering dat het vaccin een betere bescherming gaf dan de natuurlijke immuniteit
werd door deskundigen onderuit gehaald156. Na de derde of vierde prik tegen Covid-19 is de
natuurlijke immuniteit volledig verdwenen en hebben ook andersoortige virussen vrij spel.
Met deze en andere onwaarheden schiepen de vaccinproducenten en gezondheidsautoriteiten
een rookgordijn om hun producten over de hele wereld te kunnen afzetten. De regeringen
oefenden dringende aandrang uit op de bevolking om de prikken te nemen en omroepen en
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kranten schiepen een sfeer waarin het afwijzen van de injectie als asociaal en niet solidair
werd beschouwd, wat zelfs tot haatreacties leidde.

`Zeldzame@ ernstige bijwerkingen
De officiële lijsten met bijwerkingen beperkten zich aanvankelijk tot onschuldige, zoals pijn
op de prikplaats, koorts, hoesten, hoofdpijn, omdat die relatief veel voorkwamen. De
ernstigere werkingen werden onder verschillende synonieme namen vermeld en zo veel
mogelijk opgesplitst om het aantal gevallen van elke aandoening apart zo klein mogelijk te
houden. Pfizer telde zelfs 1291 verschillend geregistreerde bijwerkingen157. Daardoor kon van
elke ernstige bijwerking worden volgehouden dat die zeldzaam was. Over de verwachte
bijwerkingen op lange termijn is nog weinig bekend. Dat de bijwerkingen juist de bedoeling
zijn, is voor de meeste mensen onvoorstelbaar.
Dood als bijwerking
Als een van de bijwerkingen werd de dood genoemd. Voordat de vaccins op de markt waren
werd het aantal doden door het virus enorm opgedreven door iedere overledene die positief
was getest op corona als coronadode te registreren. De positieve uitkomsten van de gebruikte
PCR-test waren ook nog eens bijna allemaal vals-positief. Daardoor werd het virus als veel
gevaarlijker voorgesteld dan het was.
Bij de vaccins werd het omgekeerde gedaan: het aantal doden ten gevolge van de inentingen
moest laag gehouden worden en daartoe moest zo min mogelijk een verband gelegd worden
met de inenting. Als er sindsdien veel tijd verstreken was, kwam de gedachte aan inenting als
doodsoorzaak niet op of werd die a priori uitgesloten, omdat het vaccin nu eenmaal veilig was
verklaard.
Bovendien werd rekening gehouden met een tijd van twee weken na inenting voordat iemand
volledig beschermd werd geacht; binnen die termijn werd hij daarom nog als ongevaccineerd
geregistreerd, terwijl zijn overlijden bijna altijd binnen enkele dagen na de prik was158. Het
aantal doden ten gevolge van de inenting wordt daardoor veel te laag opgegeven en moet
factoren hoger zijn. Deze vertekening heeft tot doel om meer mensen te verleiden tot het
nemen van de injectie.
Grafeenoxide
Onderzoek van de entsubstantie toonde zowel bij Pfizer, Moderna, AstraZeneca als Johnson
& Johnson in veel gevallen de aanwezigheid aan van grafeenoxide of gereduceerd
grafeenoxide, waarvan nooit melding was gemaakt als ingrediënt. Grafeen is een
tweedimensionale koolstofverbinding, vergelijkbaar met het driedimensionale grafiet, met de
bijzondere eigenschap dat het (para)magnetisch is. Het extra bijzondere is dat dit magnetisme
door een extern magnetisch veld kan worden in- en uitgeschakeld, niet zoals bij andere
magnetische materialen alleen van richting veranderd. Dit geldt niet alleen voor grafeen, maar
ook voor grafeenoxide en gedeeltelijk gereduceerd grafeenoxide, dat ook wel
grafeenhydroxide wordt genoemd. De bijzondere eigenschappen van grafeen maken het
uitermate geschikt om draadloze communicatienetwerken te creëren in het menselijk
lichaam159.
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Met bestrijding van een virus heeft deze stof niets van doen; de vaccinproducenten hebben
hem heimelijk toegevoegd160. Bekend is dat hij kan worden verspreid door aërosolen en kan
worden ingeademd161. Hij hoort absoluut niet in het menselijk lichaam thuis, waar hij een
zelfde effect heeft als het spike-eiwit: hij vernietigt lichaamscellen, in het bijzonder de gladde
endotheelcellen van de bloedvaten, maar in dit geval door de snijdende werking van de rand
van het slechts één atoom (0,1 nm) dunne rooster. De typische afmeting in andere richtingen
is 50 nm162. Grafeen kan niet biologisch worden afgebroken en blijft daarom onbepaalde tijd
in het lichaam aanwezig. Bij analytisch onderzoek wordt het dikwijls over het hoofd gezien
als er niet expliciet naar gezocht wordt.
De toevoeging van het grafeenoxide kan ook een toekomstig doel dienen, juist omdat het
gemagnetiseerd kan worden door een magnetisch veld. Het reageert ook op
elektromagnetische straling van bepaalde frequenties (5G)163. Voor deze 5G-straling wordt
een fijnmazig net van zendmasten (onderlinge afstand 1-5 hm of misschien nog minder)
aangelegd, naar zeggen voor een sneller telefoon- en internetverkeer, maar ze kunnen zoals
gezegd ook grafeenoxide in geïnjecteerden activeren. Er wordt zelfs gezegd dat dat het
eigenlijke doel van de aanleg van het 5G-netwerk was164. De straling van deze zendmasten is
schadelijk voor de gezondheid.165 Ze kan op zich zelfs dodelijk zijn. Ook kan er
gedachtenoverdracht aan mensen plaatshebben zonder dat die dat merken.166
Verschillen tussen partijen
Waarschijnlijk maakt het grafeenoxide onderdeel uit van experimenten van de producenten.
Hackers zijn bij Pfizer op documenten gestuit die aantonen, dat het bedrijf experimenteert met
de inhoud van zijn injectiespuiten167: naast veel partijen met niet onmiddellijk gevaarlijke
vullingen zijn er andere die juist veel schade berokkenen tot doden aan toe168. Zij ontdekten
verder, dat de meeste partijen in hun geheel naar een bepaalde plaats werden gezonden, maar
dat juist de gevaarlijke partijen over een aantal plaatsen verdeeld werden169. Dit toont aan, dat
Pfizer bij de verzending al wist dat injecties van deze partijen degenen die ze kregen
toegediend aan een groot risico blootstelden en vreesde dat dat bij concentratie in bepaalde
plaatsen uit zou komen.
Overigens is van de risico=s op lange termijn nog weinig bekend; deskundigen maken zich
grote zorgen. Uit het feit dat het grafeenhydroxide bij alle vier belangrijke producenten in de
entstof werd aangetroffen volgt dat zij daarover onderling afspraken hadden gemaakt of door
de WHO of een andere bevoegde instantie waren geïnstrueerd.
Andere ongerechtigheden zijn in de entsubstanties gezien. Een meermalen gevonden
bewegend organisme met tentakels leek op een gewone zoetwaterpoliep, hydra vulgaris170.
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Assemblage
De injectievloeistof van Pfizer blijkt structuren te vormen onder invloed van een magnetisch
veld171. Nanodeeltjes van grafeen worden magnetisch na opwarming tot
lichaamstemperatuur172. Het begint met nanodraden die steeds langer worden net als
magneetjes die zich aan elkaar hechten, noordpool aan zuidpool173. Daarna ordenen ze zich in
rechthoekige structuren met uitsteeksels174. Het kan zijn dat de assemblage pas geschiedt als
er pulserende straling van 5G-frequentie op wordt losgelaten175.
Bij opdrogen van de injectievloeistof vormen zich patronen van kleine rechthoekjes, die lijken
op geïntegreerde circuits; er werd zelfs gesproken van een micro-router176 of nanorouter177.
Ingeënte personen bleken een magnetisch veld te hebben: ijzeren voorwerpen werden
aangetrokken tot de injectieplaats en soms tot meer plaatsen op het lichaam. Veel van de
onderzochte personen toonden zich ontzet of geschokt178.
De techniek om kleine onderdeeltjes te injecteren en via een gericht programma te laten
assembleren tot de gewenste structuren wordt al toegepast. De meeste ingeënten zenden een
MAC-adres (Media Access Control Address) uit, dat met Bluetooth179 kan worden
opgevangen. Zelfs na overlijden blijft dit doorgaan en begrafenisondernemers hebben
geconstateerd, dat na aflaten van het bloed het zenden voortgaat vanuit het lichaam. De
zender bevindt zich dus niet in het bloed, maar vermoedelijk in de hersenen.
Ongevaccineerden hebben nooit een MAC-adres in hun lichaam.180
Ontmenselijking door injecties
Behalve reductie van de wereldbevolking hebben de inentingen tot doel de overlevende
geïnjecteerden in een afhankelijke positie te brengen zonder eigen wil, zodat zij als slaven
arbeid verrichten voor de elite en niet opstandig worden. Dit idee leefde al bij Richard
Coudenhove-Kalergi, een van de grondleggers van de EU, die in 1925 pleitte voor immigratie
van Afrikanen en Aziaten om met de Europeanen een weinig intelligent mengras te
vormen181. Nu door het inenten met gentherapeutische middelen het menselijke DNA
veranderd kan worden, lijkt dit doel binnen handbereik.182 Ingeënten verliezen hun
menselijkheid en worden transhumaan, waarbij zij via het 5G-netwerk onderdeel uitmaken
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van een internet van dingen, Internet of Things, en een internet van lichamen, Internet of
Bodies.183
Het vermoeden bestaat dat de waargenomen structuren nog niet actief zijn, maar pas gaan
werken wanneer zij van buitenaf worden geactiveerd, bij voorbeeld door de inschakeling van
een aangelegd 5G-netwerk. De `chip@ met zender staat niet onder controle van de persoon bij
wie hij is ingebracht, maar wordt extern aangestuurd. De chip kan opdracht krijgen om
metingen in het lichaam te verrichten en de meetresultaten door te geven. Dit kan gaan om
temperatuur, hartslag, bloeddruk, maar ook om het lezen van gedachten. Er kunnen aan het
geheugen zaken worden toegevoegd, zoals vaardigheden om bepaalde werkzaamheden uit te
kunnen voeren zonder daarvoor een uitgebreid lesprogramma te moeten volgen, maar ook
kunnen kennis, onwenselijke ideeën of herinneringen worden gewist of vervangen.184 Dit
gebeurt zonder dat de persoon het gewaar wordt. Gedachten kunnen worden gestuurd en de
vrije wil uitgeschakeld, waardoor ontmenselijking optreedt185.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk een maatschappij ontstaat, waarin slechts een klein deel
van de aardbewoners is overgebleven, dat voor het overgrote deel zijn menselijkheid heeft
verloren en getrouw werkt voor de rest, de elite, die dit plan bedacht heeft en uiteraard niet
ingeënt is of alleen met een fysiologische zoutoplossing186. De nonchalance waarmee
autoriteiten als Grapperhaus, Rutte, Halsema, Johnson, Starmer, enz. zich niet aan de
maatregelen houden, spreekt in dit verband voor zich.
Effectiviteit
Een groot deel van de wereldbevolking heeft inmiddels een of meer inentingen ondergaan. De
gezondheidsschade die ze aanrichten begint door te dringen ondanks de verwoede pogingen
van autoriteiten om de deksel op de doofpot te houden. Het aantal slachtoffers is echter
kleiner dan verwacht en bedoeld, ook als de voorspelde langetermijneffecten187 meegenomen
worden. Een grote minderheid van de wereldbevolking zal zich bovendien niet laten inenten.
Het ziet er dus naar uit dat het beoogde aantal doden niet zal worden gehaald. Het aantal
gesteriliseerden kan pas over enkele jaren duidelijk worden. Overigens heeft Bill Gates
onlangs gezegd, dat deze pandemie niet meer dan een griepje was en dat er een veel ernstiger
pandemie aankomt.
Om de aandacht van de coronapandemie af te leiden is een ander paard van stal gehaald: een
oorlog. Ook die kan het aantal wereldbewoners verminderen. Daarom wordt ingespannen
geprobeerd om die te laten uitgroeien tot een wereldoorlog188. Het gebruik van kernbommen
is dan niet uitgesloten. Om een leefbare aarde te behouden moet dit doemscenario met alle
kracht voorkomen worden.
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De uitgestotenen
Zij die zich niet laten prikken, hebben geen chip in hun lichaam, zeker niet als zij zich ook
niet laten testen.189 Dat betekent dat zij niet onder controle van de machthebbers staan, maar
ook niet kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. Nadat contant geld zal zijn afgeschaft en
ook bankgeld uit de omloop zal zijn teruggetrokken, is betaling met de chip de enige
mogelijkheid om voedsel en andere zaken te kopen. Het door Microsoft aangevraagde octrooi
WO 2020-060606, getiteld Cryptocurrency system using body activity data beschrijft hoe de
drager van de chip op grond van meetresultaten en afgelezen gedachten al dan niet
toestemming krijgt om iets te kopen. Mensen die de prik en dus de chip blijven weigeren
kunnen dus niets meer kopen en verkopen en moeten verhongeren.
De Bijbel zegt dat ` ... een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het
getal van zijn naam heeft@190. Dat betekent dat de chip het teken van het Beest, de antichrist
heeft. De ontvanger wordt gewaarschuwd: `Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn
van Gods gramschap, ...@191 De weigeraars wacht onthoofding: `En ik zag de zielen van hen,
die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het
beest noch zijn beeld hadden aangebeden ...@192, maar zij zullen door Jezus gered worden.
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Nawoord
Het moge duidelijk zijn dat het volk met de pandemie, de PCR-test en de vaccinaties
bedrogen werd. De huidige machthebbers achter de schermen en hun trouwe volgelingen,
zoals de aanhangers van het World Economic Forum die geregeld in Davos bijeenkomen,
hebben de toekomst van de mensheid in handen genomen. Zij hebben een dystopisch
wereldbeeld voor ogen waarin de wereldbevolking drastisch is gereduceerd. De overgebleven
gewone mensen zullen geen bezit en geen privé-leven meer hebben, omdat zij, door digitale
ontwikkelingen onder volledige controle gebracht, als slaven moeten leven in een
communistische nieuwe wereldorde. De financiële elite zal alle rijkdom en zeggenschap voor
zich opeisen. De gewone man zal het moeten doen met genetisch gemanipuleerd en in
laboratoria geproduceerd voedsel. Zij die erin slagen om buiten het systeem te blijven door
inenting te weigeren en te ontkomen aan de kampen, moeten zien om zelfvoorzienend te
worden, zo mogelijk een parallelle samenleving te vormen en hopen dat de slechte tijd niet te
lang zal duren.
In het wereldbeeld van de machthebbers en hun volgers hebben de woorden vrijheid en
democratie een tegengestelde betekenis gekregen.
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