Covid-19… “vaccins”, “testen”, gevolgen en oplossingen
door Désirée L. Röver © 2021

•
•
•
•

Het “virus” is een bèta-coronavirus;
Men noemt dit: SarsCoV-2.
De ziekte heet: Covid-19;
De “vaccins” (die geen vaccins zijn!) worden aangeduid met:
coronavaccin, SarsCoV-2 vaccin, Covid-19 vaccin,
Covid-vaccin, mRNA vaccin, vectorvaccin

Dit alles gaat uit van de microbentheorie van Louis Pasteur :
de volslagen irreële basis van de Westerse patentgeneeskunde,
met recht ook bekend als de ‘Rockefeller geneeskunde’…
“Een blind vertrouwen in autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.”
Albert Einstein
Daartoe aangezet door angstcampagnes, en misleid door zeer beperkte en zelfs ronduit
onjuiste informatie door de overheid, laten burgers zich momenteel massaal inspuiten
met één van vier Covid-“vaccins”. Deze zijn alle experimenteel, want alleen nog
voorwaardelijk goedgekeurd omdat de ‘studies’ daarmee nog gaande zijn…
De injecties van Moderna en Pfizer/BionTech bevatten synthetisch mRNA gevat in nietonschuldige vetten, die van AstraZeneca en Janssen zijn vectorvaccins met daarin DNA,
verpakt in een genetisch uitgehold chimpansee adenovirus.
Deze Covid-“vaccins” zijn in werkelijkheid helemaal geen vaccins, maar gen-therapie,
lees: genetische manipulatie…
“Gen-therapie” betekent dat men met het inbrengen/wijzigen van genetisch materiaal
in het DNA van een levend organisme probeert om een nadelige werking van een
bestaand gen te verbeteren, of het gebrek aan-, c.q. het niet functioneren van een
bepaald gen op te heffen. Dit, om de gezondheid en lichamelijke functies van de
desbetreffende persoon te verbeteren.
De “gen-therapie” in verband met ‘Covid’ betekent dat men via de huidige
experimentele injecties bij gezond ogende mensen massaal een operating system van
genetisch materiaal in hun cellen binnenbrengt. Dit manipuleert de lichaamscellen tot het
produceren van essentieel andere eiwitten dan zij normaal zouden doen, namelijk van die
van een synthetisch spike eiwit (dat anders is dan het SarsCoV-2 spike eiwit).
Dit moet vervolgens het desbetreffend immuunsysteem aanzetten tot het aanmaken van
afweercellen tegen dit spike eiwit, en deze zouden bij een latere confrontatie vanuit de
omgeving, de aanval door ‘SarsCoV-2’ moeten neutraliseren…
“Kunnen we zeker weten dat deze serie van aannames inderdaad zo werkt?”
Vanuit de duizenden (verzwegen en ontkende) negatieve reacties daarop, blijken deze
Covid-“vaccins” een misdaad tegen de mensheid van ongekende proporties…
Wist u dat…?
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De Covid-“vaccins” ~ volgens de of ciële EMA/producenten-gegevens
N.B.: Na injectie met onderstaande gen-technologische producten
laat de realiteit niets dan schade zien…
COVID-19 VACCINS / experimentele genetische manipulatie ~
Vaccin

Comirnaty
(Tozinameran)
COVID-19-mRNA-vaccin
(nucleosidegemodificeerd)
BNT162b2

Ingrediënten

Désirée L. Röver ©2021

Adjuvantia, productie- en hulpstoffen

Vaccin moet worden bewaard bij minus 70ºC
Dit is een injectieflacon voor meervoudige dosering
en de inhoud moet vóór gebruik worden verdund.
Eén injectieflacon (0,45 ml) bevat na verdunning 6
doses van 0,3 ml; zie rubriek 4.2 en 6.6.

Lipiden (nanopartikels die het mRNA omhullen)
((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2hexyldecanoaat) (ALC-0315)
2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,Nditetradecylacetamide (ALC-0159)
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)

1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram COVID-19mRNA-vaccin (ingebed in lipide-nanodeeltjes).
Voorlopige goedkeuring
EU/1/20/1528
21 december 2020

Definitief klinisch
onderzoeks-rapport
31 december 2023

Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA
(mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije
in-vitro transcriptie van de overeenkomende DNAsjablonen, die coderen voor het virale spike-eiwit
(S-eiwit) van SARS-CoV-2.

cholesterol
Zouten (houden pH vaccin gelijkend aan pH lichaam)
kaliumchloride
(wordt in de VS gebruikt als dodelijke injectie bij uitvoering
van de doodstraf)

kaliumdiwaterstoffosfaat
natriumchloride
dinatriumfosfaatdihydraat
sucrose (verhindert nanopartikels om aan elkaar te plakken)
water voor injectie

Voor personen >16 jaar
2x intramusculair toegediend, 21 dagen apart

https://www.ema.europa.eu/en/
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?
documents/productp=111%3A3%3A%3ASEARCH%3ANO%3A%3AP0_DOMAIN
information/comirnaty-epar%2CP0_LANG%2CP3_RVG1%3AH%2CNL%2C127747
product-information_nl.pdf

(Pfizer) BioNTech Manufacturing GmbH
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
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Covid-“vaccins” ~ inhoud & effecten

Vaccin

Moderna
COVID-19-mRNA-vaccin
(nucleosidegemodificeerd)
mRNA-1273
SPIKEVAX
Bij de naamsverandering
(datum onbekend) is ook de
aanvangsleeftijd verlaagd!

Voorlopige goedkeuring
EU/1/20/1507/001
06 januari 2021
Product Information as
approved by the CHMP
on 6 January 2021,
pending endorsement
by the European
Commission
Definitief klinisch
onderzoeksrapport
december 2022
https://www.ema.europa.eu/en/
documents/productinformation/spikevaxpreviously-covid-19-vaccinemoderna-epar-productinformation_nl.pdf

Ingrediënten
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Adjuvantia, productie- en hulpstoffen

Dit is een injectieflacon met meerdere doses die 10
doses van 0,5 ml bevat.
Eén dosis (0,5 ml) bevat 100 microgram
boodschapper-RNA (mRNA)*
(in SM-102-lipide-nanodeeltjes ingebed).

lipide SM-102
• SM-102 (heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate) is een
gepatenteerd ionizeerbaar lipide gebruikt om lipide
nanopartikels te vormen in het Moderna COVID-19 vaccine)
• https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf
Niet voor gebruik in mensen en dieren. Beschadigt
zenuwstelsel, nieren, lever, ademhalingssysteem, foetus,
vruchtbaarheid.

* Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA
(mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije
in-vitro transcriptie van de overeenkomende DNAcholesterol
sjablonen, die coderen voor het virale spike-eiwit (Seiwit) van SARS-CoV-2 en in lipidenanodeeltjes zijn 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3ingebed
methoxypolyethyleenglycol-2000 (PEG2000 DMG)
N.B.:
Dit “vaccin” wordt zeer selectief ingezet
(let ook op de mRNA-inhoud t.o.v. Pfizer).
Voor de mogelijk achterliggende redenen, zie
http://stateofthenation.co/?p=67276

Geïndiceerd voor actieve immunisatie van personen
van 12 jaar en ouder (was eerder vanaf 18 jaar).

Dit geneesmiddel is onderworpen aan
aanvullende monitoring.
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie
worden vastgesteld.

trometamol
trometamolhydrochloride
azijnzuur (E 260)
heptadecaan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl)(6-oxo-6(undecyloxy) hexyl) amino) octanoaat
natriumacetaat 3-water (E 262)
sucrose
water voor injectie
MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-productinformation_nl.pdf

Merk op: groot verschil tussen de dosis mRNA in de Pfizer en Moderna “vaccins”…
Désirée L Röver ©2021
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COVID-19 VACCINS / experimentele genetische manipulatie ~
Vaccin

COVID-19 Vaccine
AstraZeneca
ChAdOx1-S
[recombinant]

Ingrediënten

Adjuvantia, productie- en hulpstoffen

Chimpansee adenovirus coderend voor het SARSCoV-2 Spike glycoproteïne (ChAdOx1-S) * ,
niet minder dan 2.5 × 108 infectieuze units (Inf.U)

Vaxzevria
(Naam per 25 maart 2021.
Nieuwe marketing na gebleken
dodelijke effecten maakt
etikettering en verpakking niet
herkenbaar als product van
AstraZeneca).
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*Geproduceerd in genetisch gemodificeerde
menselijke embryonale (HEK) 293 niercellen
en door recombinant DNA-technologie.

L-histidine
L-histidinehydrochloridemonohydraat
magnesiumchloridehexahydraat
polysorbaat 80 (E 433)
ethanol (ongeveer 2 mg per dosis)
sucrose
natriumchloride
dinatrium edetaat (dihydraat)

Voorlopige goedkeuring
EU/1/21/1529/001
29 januari 2021
Definitief klinisch
onderzoeksrapport:
31 maart 2024
https://www.ema.europa.eu/en/
documents/productDit product bevat HEK293:
information/covid-19-vaccinegenetisch gemanipuleerde niercellen van een
astrazeneca-epar-productgeaborteerde menselijke baby
information_nl.pdf

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Sweden
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approvedchmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf

COVID-19 VACCINS / experimentele genetische manipulatie ~
Vaccin

Covid-“vaccins” ~ inhoud & effecten

COVID-19-vaccin
(Ad26.COV2-S
[recombinant])

Ingrediënten
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Eén dosis (0,5 ml) bevat:

2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD)
citroenzuur-monohydraat
Adenovirus type 26 dat codeert voor de spikeethanol (ca. 2 mg per o,5 ml dosis)
glycoproteïne van SARS-CoV-2* (Ad26.COV2-S)**,
zoutzuur
niet minder dan 8,92 log10 infectieuze eenheden
polysorbaat 80
Voorlopige goedkeuring
(Inf.U).
COVID-19 VACCINS / experimentele genetische manipulatie
EU/1/20/1525/001
natriumchloride~ Désirée L. Röver ©2021
* Geproduceerd in de
PER.C6 TetR-cellijn en door
natriumhydroxide
Vaccin
Ingrediënten
Adjuvantia, productie- en hulpstoffen
middel van recombinant-DNA-technologie.
trinatriumcitraat-dihydraat
11 maart 2021
COVID-19-vaccin
Eén dosis (0,5 ml) bevat:
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD)
Het product bevat genetisch gemodificeerde
(Ad26.COV2-S
citroenzuur-monohydraat
organismen type
(GMO’s).
[recombinant])
Adenovirus
26 dat codeert voor de spikeethanol (ca. 2 mg per o,5 ml dosis)
Definitief klinisch
glycoproteïne van SARS-CoV-2* (Ad26.COV2-S)**,
zoutzuur
onderzoeksrapport
niet minder dan 8,92 log10 infectieuze eenheden
polysorbaat 80
31 December
2023
**Adenovirus type 26 coderend voor het SARSVoorlopige
goedkeuring
(Inf.U).
https://www.ema.europa.eu/en/
EU/1/20/1525/001
CoV-2 spike glycoproteïne (Ad26.COV2-S) is nieuwe natriumchloride
documents/assessment-report/
* Geproduceerd in de PER.C6 TetR-cellijn en door
covid-19-vaccine-janssen-epar- actieve substantie, aangezien dit niet een onderdeel natriumhydroxide
Janssen-Cilag International NV, België
middel
vanmedicinaal
recombinant-DNA-technologie.
is van een
product eerder goedgekeurd
public-assessmenttrinatriumcitraat-dihydraat
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
11
maart
2021
report_en.pdf
in de Europese Unie.
covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf
Het product bevat genetisch gemodificeerde
organismen (GMO’s).
Definitief klinisch
Alle Covid-“vaccins” bevinden zich nog in de onderzoeksfase…
onderzoeksrapport
Niet
vermeld
de de
EMA-documenten
dathetdeze
“vaccins ook het giftige grafeenoxide
31 DecemberEn
2023
letinwel:
technologie
ookis
het
**Adenovirus
type 26en
coderend
voormerendeel
SARS- van de (on)bekende ingrediënten
https://www.ema.europa.eu/en/
CoV-2
spike
glycoproteïne
(Ad26.COV2-S)
is
nieuwe
bevatten,
onderdeel
van DARPA’s
nanotechnologische
in de Covid-“vaccins”
zijn nog
nooit eerder gebruikthydrogel
voor injectie in de mens…
documents/assessment-report/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/01/karen-kingston-ex-pfizer-waarschuwt-voor-een-moorddadige-overheid-met-eencovid-19-vaccine-janssen-epar- actieve substantie, aangezien dit niet een onderdeel Janssen-Cilag International NV, België
is van een medicinaal product eerder goedgekeurd
public-assessmenthttps://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
morbide-agenda-het-interview/
•report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
in de Europese Unie.
covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf
• https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-establishes-task-force-take-quick-coordinated-regulatory-action-related-covid-19-medicines
L Röver ©2021
Alle Covid-“vaccins” Désirée
bevinden
zich nog21-0717
in de onderzoeksfase…
En let wel: de technologie en ook het merendeel van de (on)bekende ingrediënten
in de Covid-“vaccins” zijn nog nooit eerder gebruikt voor injectie in de mens…
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• https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
• https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-establishes-task-force-take-quick-coordinated-regulatory-action-related-covid-19-medicines
Covid-“vaccins” ~ inhoud & effecten
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“Ons denken wordt geboetseerd,
onze smaak gevormd,
onze ideeën gesuggereerd…
We worden grotendeels beheerst door mensen
van wie we nooit hebben gehoord.”
Edward Louis Bernays,
Amerikaanse minister van propaganda in WO-I, en neef van Sigmund Freud
• Wist u dat de openingsceremonie van de 2012 Olympics in Londen in feite een
aankondiging was van de huidige Covid-19 gebeurtenissen?
Dit predictive programming spektakel liet een levensgroot Corona virus zien, dansende
verpleegsters, de Engel des Doods en kinderen in ziekenhuisbedjes…
https://www.goodnewsaboutgod.com/studies/dr_day/updates/2012%20Olympics.pdf

• Wist u dat de Canadese professor Pierre Gilbert al in 1995 heeft gewaarschuwd dat er
in de toekomst (nu dus!) vaccins zouden worden gegeven die de bloedstroom van de
mensen zouden vergiftigen en infecties zouden veroorzaken?
Prof. Gilbert:
“Bij de biologische vernietiging zijn er de georganiseerde stormen op de
magnetische velden. Wat zal volgen, is de besmetting van de bloedbanen van de
mensheid, hetgeen opzettelijke infecties veroorzaakt.
Dit zal worden afgedwongen via wetten die vaccinatie verplicht stellen.
En deze vaccins zullen het mogelijk maken om de mensen te controleren.
De vaccins zullen vloeibare kristallen bevatten die in de hersencellen zullen binnendringen en die micro-ontvangers van elektromagnetische velden zullen worden,
waar golven van zeer, zeer lage frequenties naar verzonden zullen worden.
En door deze lage frequentie golven zullen mensen niet in staat zijn om te denken;
zij zullen in een zombie worden veranderd.
Denk niet dat dit een theorie is… dit is al gedaan. Denk aan Rwanda.”
– Pierre Gilbert (1995)
https://eindtijdnieuws.com/dr-pierre-gilbert-in-1995-ze-zullen-de-bloedbanen-verontreinigen-omeen-ras-van-zombies-te-creeren/

• Wist u dat de Covid-crisis al in 2012 i aangekondigd in een document van de Duitse
overheid? Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 (vanaf pagina 55),
https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/Krisenmanagement/BTBericht_Risikoanalyse_im_BevSch_2012.html

• Wist u dat ‘Covid' staat voor: “ID Certificaat van Vaccinatie met kunstmatige
intelligentie” https://153news.net/watch_video.php?v=S4SK699992DS
En dat ’19’ betekent: de letters AI (Artificial Intelligence), zowel als het jaar waarin de
chaos is gecreëerd.
‘Corona’ is gekozen omdat Rothschild de Crown Corporation bezit [City of London].
‘Covid-19’ is uiterlijk de naam van de ziekte, maar in werkelijkheid die van een
internationaal plan dat al tientallen jaren oud is, dat in de afgelopen jaren is gecreëerd
Wist u dat…?
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voor beheersing en reductie van de mondiale bevolking en dat in 2020 is gelanceerd.
‘Divoc’, het omgekeerde van Covid is een term afgeleid van het Hebreeuwse woord
‘dybbuk’, dat een kwade geest betekent die anderen kan bezitten en waarvan wordt
gedacht dat het de lijdende ziel is van de doden. De dybbuk is de ziel van een kwade
persoon wiens ziel probeert de straf te ontlopen en probeert in deze dimensie te
verblijven door een ander lichaam t e bezetten.
• Wist u dat de hele Covid horror story al 47 jaar in voorbereiding is geweest? David
Martin bewijst dat de lieden die hier achter zitten, de levensverzekeringsbedrijven zijn!
https://rebirth2030.org/2021/07/17/must-watch-dr-david-martin-the-illusion-of-knowledge/

• Wist u dat honderden patenten aantonen dat het SarsCov-2 virus een door mensenhanden gemaakte biowapen is waaraan onder leiding van dr. Anthony Fauci tientallen
jaren is geprutst in de National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)?
- Wist u dat dit “virus” mogelijk een uitvloeisel is van de pogingen tot een HIVvaccin?
- En wist u dat het CDC patenten heeft op niet alleen een SARS coronavirus dat voor
89% tot 99% identiek is aan de sequentie, “geïdentificeerd” als SarsCoV-2, maar
ook op de PCR test die het virus moet aantonen? (Welke leek kan dit controleren?)…
- Wist u dat 120 gedetailleerde patenten van de “unieke” eigenschappen van
SarsCoV-2 — de polybasic cleavage site, het spike eiwit en de ACE2 binding — in
feite het bewijs zijn dat het helemaal niet om een “novel” virus gaat?
Dat we moeten spreken van een pandemisch viraal industrieel complex?
- Wist u dat U.S. Patent 7279327 laat zien dat de ACE2 receptor, het ACE2 binding
domein, het S-1 spike eiwit en andere elementen van SarsCoV-2 gemanipuleerd zijn
en synthetisch kunnen worden gemodificeerd door gebruikmaking van gensequentie technologieën? https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/24/
patents-prove-sars-cov-2-is-a-manufactured-virus.aspx

• Wist u dat Paul Veenstra — die al vijf jaar onderzoek doet naar infecties en “virussen”
— het volgende zegt over SarsCov-2?
“Het SARS-2 is geen virus meer maar een “DRAGER” die de functie heeft om
schadelijk bestanddelen die in de SARS-2 zitten ook in de vaccins op te nemen. Die
bestanddelen bestaan uit mRNA delen, nanodeeltjes, gentherapie en spikes met de
bedoeling mensen onder 5G controle te brengen en ze digitaal uitleesbaar en
dirigeerbaar zijn.
Zij zullen niets meer bezitten en “gelukkig” zijn en zonder zorgen!.(?). Zowel het
SARS-2 alsmede de gevaccineerden dragen de besmettelijke delen over aan NIET
gevaccineerden!
Het ergste (?) is dat de wereldbevolking voor het overgrote merendeel uitgemoord
MOET worden. Van het SARS-2 virus ontving ik via de “feiten checkers van de CDC
het bericht dat….. HET VIRUS VAN ZIJN BUITENSTE EIWITTEN IS ONTDAAN
ZODAT HET NIET TE GENEZEN IS ” en de OSP`s (buitenste eiwitten van een virus)
zijn vervangen door SPIKE-EIWITTEN !”
Lees vooral het gehele artikel.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/26/brandbrief-van-een-virusdeskundige/

Wist u dat…?
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• Wist u dat de spoedwet al in 2019 is geschreven, lang voordat er sprake was van
Covid-19? Rutte, De Jonge en Kaag zijn simpelweg knechtjes van Klaus Schwab — die
op zijn beurt wordt aangestuurd door de Babylonische Rothschild clan.
https://www.ellaster.nl/2021/08/26/de-corona-spoedwet-werd-al-een-jaar-voor-de-pandemievoorbereid/

• Wist u dat de Covid-“vaccins” helemaal geen vaccins zijn?
De Covid-“vaccins” zijn chemotherapeutische gen-therapie technologie.
Het zijn medische operating systemen op nano-niveau die de genetische structuur
van de ontvanger voorgoed en onomkeerbaar veranderen… https://
undercurrents723949620.wordpress.com/2021/03/22/the-definition-of-pandemic-has-been-altered/

• Wist u dat de Covid-“vaccins” helemaal geen bescherming bieden tegen het
oplopen van Covid-19, en ook niet tegen het daardoor ernstig ziek worden of zelfs het
daaraan overlijden? Wist u dat in de trials op geen van deze punten wordt getest?
Wist u dat de Covid-“vaccins” ook niet voorkómen dat mensen de ziekte op anderen
overbrengen?
Wist u dat vele geïnjecteerden Covid-19 krijgen, en daarnaast nog veel meer ellende?
-

https://www.frontnieuws.com/officiele-gegevens-vk-in-6-maanden-stierven-er-meer-mensen-aanvaccinatie-dan-aan-covid-in-15-maanden/
https://www.globalresearch.ca/more-than-10000-vaccinated-people-catch-covid-19-leading-many-toquestion-if-vaccines-really-work/5747117
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/shocking-jump-vaccine-deaths-reported-week-cdclinked-vaers-tracking-website/

• Wist u dat in Israel 80% van de ernstige Covid patiënten is geïnjecteerd met een
Covid-“vaccin”?

https://www.ninefornews.nl/israelische-arts-onthult-80-ernstig-zieke-coronapatienten-gevaccineerd/

• Wist u dat het iemands immuunstatus — die door eerdere vaccinaties werd verzwakt —
is wat het virus reactiveert? https://cosmicworld.site/de-komende-dreiging-pfizer-baas-breekt-los
In Israel heeft maar liefst 40% van de geïnjecteerden Covid gekregen…
• Wist u dat in Israël, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is, nu juist door de “vaccins”
doden vallen? https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/04/14/vaccinatie-in-israel-hogesterftecijfers-als-gevolg-van-het-pfizer-vaccin/

Wist u dat hetzelfde aan de hand is in de VS? https://www.ninefornews.nl/schok-in-amerika-zijnafgelopen-week-meer-vaccindoden-gevallen-dan-coronadoden/

• Wist u dat de instanties die deze Covid-injecties moeten goedkeuren voor gebruik in
de mens, hun beslissing nemen op basis van data, aangeleverd door de producenten?
• Wist u dat de WHO op 1 mei 2009 de de nitie van een pandemie heeft veranderd?
De ernst en de mortaliteit van de ziekte (influenza) werden uit de bestaande definitie
geschrapt. Daardoor kan de uitbraak van een infectieziekte (zoals Covid-19) veel eerder
en veel gemakkelijker als pandemie worden aangemerkt. Het directe gevolg daarvan is
dat bij het afroepen van ‘pandemie fase 6’ de WHO ineens volledig zeggenschap heeft
over alle burgers in de 190+ WHO-lidstaten… Daartoe zijn in 2008 de WHOInternational Health Regulations voorschriften binnen geschreven in de Nederlandse
Wet publieke gezondheid (en in die van de andere 190+ lidstaten…).
https://undercurrents723949620.wordpress.com/2021/03/22/the-definition-of-pandemic-has-beenaltered/
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• Wist u dat er nog nooit een vaccin is geweest dat welke ziekte dan ook heeft
voorkomen? Infectieziekten verdwenen vanaf ca. 1900 vanzelf door betere voeding,
betere huisvesting, betere sanitaire omstandigheden (waterleiding en riolering), lang
voordat er ooit een vaccin tegen die ziekten was toegediend!
• Wist u dat ieder vaccin altijd — zowel onmiddellijk, alsook op lange termijn — schade
brengt aan het lichaam?
• Wist u dat vaccinatiechade altijd optelt? (Vaccins zijn bedoeld om het immuunsysteem
te vernietigen!).
“In feite hacken we de software van het Leven.”
Tal Zaks, Chief Medical Officer van Moderna Therapeutics
https://www.theinterferon.com/2021/06/mrna-vaccine-can-affect-dna-debunking.html?m=1

• Wist u dat virus-expert dr. Michael Yeadon, voormalig directeur van Pfizer, de gevaren
van de ziekte “Covid-19” ontkracht? https://www.bitchute.com/video/9YMDz0CvfsHT/
• Wist u dat deze dr. Yeadon over de Covid-19 “vaccins” zegt:
“Alle vaccins tegen SarsCoV-2 zijn per definitie ‘novel’ (nooit eerder vertoond).
Wanneer zo’n vaccin is goedgekeurd voor gebruik onder omstandigheden anders
dan experimenteel, denk ik dat de ontvangers op criminele wijze worden misleid.
Er zijn immers precies NUL menselijke vrijwilligers met meer dan een paar maanden
post-vaccinale veiligheid…” [Als een dergelijke veiligheid überhaupt al bestaat, DLR]
https://journal-neo.org/2020/11/13/what-s-not-being-said-about-pfizer-coronavirus-vaccine/

• Wist u dat deze zelfde Michael Yeadon nu met de dood wordt bedreigd?
• Wist u dat in het algemeen — en zeker wat betreft de Covid-“vaccins” — ‘postvaccinale veiligheid’ helemaal niet bestaat? Veel geïnjecteerden belanden in het
ziekenhuis of het mortuarium…
• Wist u dat de Case Fatality Rate (CFR) van Covid-19 dezelfde is als die van de gewone
griep? https://stateofthenation.co/?p=50580
Wist u dat griep nu alom wordt doodgezwegen? En wist u dat voor mensen met
onderliggend lijden zelfs een simpel griepje fataal kan zijn?
“Niets gaat verloren, niets wordt gecreëerd… alles wordt getransformeerd.
Niets is ten prooi aan de dood. Alles is prooi van het leven.”
Pierre Antoine Béchamp
“Als ik mijn leven over zou kunnen doen,
zou ik het wijden aan het bewijzen dat ziektekiemen
hun natuurlijke habitat – ziek weefsel – opzoeken
in plaats van de oorzaak te zijn van ziek weefsel.”
Rudolph Virchow
“Niemand heeft ooit in een persoon of een dier
enige ziekte kunnen veroorzaken via het in hen introduceren
van een puur geïsoleerde bacterie of een zogenaamd virus.”
Thomas Cowan MD
Wist u dat…?
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• Wist u dat er NOG NOOIT EEN VIRUS IS GEÏSOLEERD? — dus ook niet het ‘virus’
dat men SarsCov-2 noemt?! https://www.bitchute.com/video/EdffVJbFxb96/
• Wist u dat daarom SarsCoV-2 ook nooit de basis kan zijn voor de PCR-testen en de
Covid-“vaccins”? https://www.fda.gov/media/134922/download, pag 39:
“Aangezien er nu geen gekwanti ceerde virus isolaten beschikbaar zijn, werden
diagnostische tests voor detectie van het 2019-nCoV RNA getest met met
gekarakteriseerde stocks van ‘in vitro transcribed full length RNA’…”).
https://www.bitchute.com/video/SMU32c09tl6H/

• Wist u dat er ook helemaal geen sprake is van een ‘novel coronavirus?
Door 120 patenten te vergelijken met Coronavirus gen-sequenties is gebleken dat het
gaat om subtiele modificaties die werden geüpload! Deze patenten zijn keiharde
bewijzen voor het mondiaal Covid-bedrog.Dat is decennia lang voorbereid!
https://odysee.com/@FwapUK:1/A-manufactured-illusion.-Dr-David-Martin-with-ReinerFuellmich-9_7_21_-720p:5

• Wist u dat wat een ‘virus’ wordt genoemd, in feite een brokstuk is van dode cellen,
ofwel en klein stukje genetische informatie? Bacteriën ruimen dat puin op en
transmuteren het zonder fotosynthese tot brandstof en energie.
https://odysee.com/@spacebusters:c9/Germs-Debunk-corona:1

"The virus is nothing more than the breakdown products of cells and their genetics,
due to a contributing factor. That could be air pollution, could be food pollution, water
pollution, thought pollution, electromagnetic pollution, could be acid rain…"
Robert O. Young, MD in GRAPHENE OXIDE CLUSTERBOMBS IN THE BLOOD OF
THE ‘VAXXED' https://www.bitchute.com/video/lA7b7B8aFdTF/
• Wist u dat de manier waarop virologen “bewijzen” dat virussen ziekteverwekkende
entiteiten zijn, is door van een ziek persoon het snot af te nemen? Snot bevat
miljoenen partikels eiwitten, gifstoffen, DNA en RNA en ander materiaal. Virologen
beweren dat dit snot het virus bevat! Ze plaatsen het op een apen-niercel (Vero
celcultuur) met een antibioticum (dat cytotoxisch is voor niercellen!), DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) en runderserum… Dit brouwsel is giftig voor de
cel, deze breekt in stukken en op de foto’s noemen ze die fragmenten dan ‘virussen’…
Virussen als ziekte veroorzakende agentia zijn nooit aangetoond Het bestaan van
virussen als product van een giftige celcultuur is wèl aangetoond! De plaatjes die we
van virussen te zien krijgen, zijn allemaal gebaseerd op de gevolgen van zo’n giftige
celcultuur!
Virologen verdedigen hun standpunt door te zeggen dat virussen een cel nodig
hebben om te kunnen bestaan. Maar hoe zit het dan met het door de lucht vliegen van
een virus dat zo mensen kan besmetten??? Hoe kan een virus, als een niet-levend
partikel, dit allemaal doen? Er bestaan geen bewijzen voor deze nep-wetenschap!
Waardoor wordt ziekte dan wel veroorzaakt? Ziekte is een manifestatie van fysieke,
mentale en spirituele gifstoffen, en van trauma, voedingstekorten en blootstelling aan
elektromagnetische straling. Kijk je naar de Covid data, dan is het duidelijk dat
degenen die problemen krijgen, de mensen zijn die met dat soort symptomen
worstelen…
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• Wist u dat Pasteur’s microbentheorie van ziekte — het monomor sme: één
ziekteverwekker veroorzaakt één ziekte en is met één vaccin te voorkomen — alleen
maar een theorie is, en op geen enkel manier een bewezen feit?
En wist u dat daardoor iedere reguliermedische opleiding en -behandeling in feite is
gebaseerd op drijfzand?
• Wist u dat Pasteur op zijn sterfbed heeft toegegeven dat het niet gaat om zijn theorie
(het jagen op) de microbe, maar om het optimaal maken/houden van het interne milieu
— zoals zijn tijdgenoten Claude Bernard had bewezen?
En wist u dat Pasteur’s andere tijdgenoot en ware wetenschapper, Pierre Antoine
Béchamp, constateerde èn bewees dat microben van gedaante kunnen veranderen al
naar gelang de omgeving waarin zij verkeren? (polymor sme) En wist u dat Béchamp
zag hoe een microzyma — het kleinste en onverwoestbare deeltje, aanwezig in elk
mens, dier en plant — verandert in een virus of een bacterie, om daar waar nodig in
het lichaam balans te scheppen?
• Wist u dat Pasteur regelrechte wetenschapsfraude heeft gepleegd met zowel zijn
microbentheorie, als met zijn anthrax- en rabiesvaccins? En dat dit bedrog uitkwam
toen tientallen jaren later door een verre neef zijn laboratorium aantekenboeken
werden vrijgegeven — tegen Pasteur’s (nu begrijpelijke) uitdrukkelijke instructies in?
Gerald Geison PhD, The Private Science of Pasteur (1995) en Thomas Cowan MD, The Contagion Myth,
Why Viruses Are Not The Cause Of Disease (2020)

• Wist u dat ons menselijk lichaam bomvol zit met virussen en bacteriën die allemaal
belangrijke taken uitvoeren, en dat we alleen ziek worden wanneer we ons interne
milieu nebben verpest (met fast food, E-nummers, pesticiden, suiker, wit meel, stress,
agressieve of bange handelingen en gedachten, Covid-angstcampagnes, e.d.)?
Behoud en verbetering van een goede gezondheid is nooit te danken aan een toxisch
vaccin of een al even giftig gesynthetiseerd en gepatenteerd farmacijn, maar wel aan
regelmatig ontgiften, biologische voeding, zuiver en vitaal water, voldoende
beweging, frisse lucht en stressbeheersing.
• Wist u dat virussen, microben en bacteria op zich niet besmettelijk, schadelijk of giftig
zijn, maar dat een klein percentage daarvan onder bepaalde omstandigheden afvalproducten kan afscheiden die wel giftig zijn? (Zoals de anaëroob geworden bacteriën
in de afgesloten holten van wortelkanaal-behandelingen en na het trekken van kiezen).
• Wist u dat de manier om te ontsnappen aan een Covid-“vaccin” begint bij je nooit en
te nimmer te laten testen? https://153news.net/watch_video.php?v=S4SK699992DS
• Wist u dat in 1919 onderzoek is gepubliceerd door dr. Milton Rosenau waarbij is
geprobeerd om het Spaanse Griep virus over te brengen op proefpersonen om hen
ziek te maken. En dat dit op geen enkele manier is gelukt? https://stacks.cdc.gov/view/cdc/
67902

https://www.gjenvick.com/Influenza/TheRosenauExperiment-1918-1919.html

• Wist u dat de WHO in juni 2020 de de nitie van kudde-immuniteit veranderde?
https://childrenshealthdefense.org/defender/violating-science-who-changes-meaning-herd-immunity/

In de Natuur betekent kudde-immuniteit dat meer dan 68% van de leden van een
groep immuun is voor een bepaalde infectieziekte, omdat men die op natuurlijke wijze
heeft doorgemaakt, waarbij het hele immuunsysteem aan het werk is geweest om
antilichamen te maken en de ziektekiemen te vernietigen en af te voeren. (A.W.
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Hedrich, 1933)
Volgens de WHO betekent kudde-immuniteit nu ineens de vaccinatiegraad, ofwel
hoeveel mensen zijn er geïnjecteerd met een desbetreffend “vaccin”…
Afgezien van het feit dat geen enkel vaccin ooit immuniteit zal opleveren (alleen maar
een hyperproductie van antilichamen die de opruimploeg, de T-cellen, verhindert om
aan de slag te gaan) zijn de kalenderdata interessant waarop de WHO deze wijzigingen
doorvoerde!
• Wist u dat deze Covid-“vaccins” alleen maar voorwaardelijk op de markt zijn
toegelaten? Iedere geïnjecteerde is dus een proefkonijn!
https://www.nu.nl/coronavirus/6098018/deze-praktische-zaken-moet-je-weten-over-het-goedgekeurde-

coronavaccin.html ,
https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2358890-zo-verloopt-de-beoordeling-van-coronavaccins-in-europa

• Wist u dat Moderna, voorafgaand aan hun Covid-“vaccin” nog nooit een vaccin heeft
geproduceerd? En wist u dat Anthony Fauci zeer nauwe banden heeft met dit bedrijf?
• Wist u dat de SarsCoV-2 “vaccins” experimentele “vaccins” zijn omdat de ‘studies’
naar de ‘veiligheid’ en ‘effectiviteit’ daarvan voorlopig nog (tot ten minste 2022) in
volle gang zijn? https://stichtingvaccinvrij.nl/over-welk-vaccin-onderzoek-hebben-we-het-eigenlijk/
• Wist u dat het de nitief klinisch onderzoeksrapport van de trials van de vier
voorlopig goedgekeurde Covid-“vaccins” nog ver in de toekomst liggen?
- Moderna
: december 2022
- Pfizer
: 31 december 2023
- AstraZeneca
: 31 maart 2024
- Johnson & Johnson : 31 december 2023.
Helemaal niemand, ook de producenten niet, kunnen nu dus iets zinnigs zeggen over
veiligheid, effectiviteit van hun experimentele productenen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/over-welk-vaccin-onderzoek-hebben-we-het-eigenlijk/

• Wist u dat de Covid-“vaccins”alleen worden getest op gezonde vrijwilligers?
Dat maakt de opgeschroefde cijfers van ‘effectiviteit’ zeer dubieus, omdat bij de
voorlopige goedkeuring niemand enig idee heeft wat de ware effecten daarvan zijn bij
de talloze mensen met één of meer gezondheidsproblemen… Nu weten we beter.
• Wist u dat de eindpunten (doelen) van de Covid-“vaccin” trials helemaal niet gaan
over veiligheid?
De mainstream media zwijgen in alle talen over de negatieve gevolgen van de Covid“vaccins”… Van die negatieve gevolgen kunnen we alleen uitgebreid kennis nemen via
de sociale media. Daarnaast zijn er tal van wakkere artsen die — met uitgebreide
onderbouwing — ernstig waarschuwen tegen de “vaccins”en de vele dramatische
‘bijwerkingen’ daarvan.
• Wist u dat de voordelige cijfers voor de ‘werkzaamheid’ van de Covid-“vaccins”
(90-95%) statistisch gezien niets anders zijn dan creatief boekhouden?
Peter Doshi, Associate Editor van het British Medical Journal (BMJ) wees op een
enorme fout in de 90+% rapporten voor de werkzaamheid van de vaccins van Moderna
en Pfizer. Deze percentages zijn relatief (in verhouding tot de selecte, kleine, gezonde,
jonge testgroep) en niet absoluut: de effectiviteit in de grote algemene bevolking.
https://www.frontnieuws.com/wij-zijn-menselijke-proefkonijnen-alarmerende-sterftecijfers-door-mrnavaccins-vragen-om-dringende-maatregelen/
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• Wist u dat de mRNA-Covid-“vaccins” uw eigen cellulaire productiecapaciteit kapen
zodat u een virus-eiwit fabriek wordt?
Wist u ook dat niemand weet waar deze op genen gebaseerde manipulatie in het
lichaam terechtkomt? Anders dan bij medicijnen, hoeft dat in het vormgevingsproces
van vaccins niet te worden onderzocht! En ook: wat doet dat door de cellen geforceerd
aangemaakte spike-eiwit later in het lichaam?
https://cosmicworld.site/de-komende-dreiging-pfizer-baas-breekt-los

• Wist u dat het onzinnig is om via een Covid-“vaccin” door het immuunsysteem
antilichamen in het bloed te laten ‘kweken’ wanneer volgens de virologen een Covidinfectie wordt overgebracht via aërosolen (de theorie dat vochtdeeltjes vanuit de
ademhaling van de ene persoon door de lucht gaan zweven — en van daaruit door
een ander persoon via de ademhaling kunnen worden ‘binnengehaald’?
https://vaccineimpact.com/2021/german-microbiologist-they-are-killing-people-with-these-covidvaccines-to-reduce-the-worlds-population/

• Wist u dat SarsCov-2 niet wordt verspreid in het bloed?
• Wist u dat van een Covid-“vaccin” 25% op de injectieplaats blijft en 75% door het
lymfestelsel wordt opgevangen en in de bloedbaan gebracht? https://
www.frontnieuws.com/binnen-4-tot-7-dagen-na-covid-19-injectie-hebben-3-op-de-5-bloedstolsels/

• Wist u dat de huisarts Rob Elens met veel succes het Zelenko protocol heeft toegepast
en zo een aantal van zijn Covid-patiënten heeft geholpen om Covid-19 te overleven?
Zodra het hem werd verboden om de combinatie van hydroxychloroquine (HCQ, oud
malaria middel), azitromycine (antibioticum) en zinksulfaat (of -orotaat) te gebruiken,
stierven zijn Covid-patiënten weer.
Is dat geen moord met voorbedachte rade door de overheid?
• Wist u dat het RIVM op 25 maart 2020 de hele Nederlandse voorraad chloroquine
(vijfhonderd verpakkingen) heeft opgekocht “om in de calamiteiten voorraad van het
RIVM op te nemen” — terwijl het artsen is verboden om dit middel toe te passen?
Een kleine week later, nadat Ace Pharmaceuticals vroeg om een snelle beslissing over
een aanvullende bestelling, werden daar bovenop nog eens tienduizend verpakkingen
aangekocht.
Kennelijk is het een wereldwijd besluit dat HCQ niet aan patiënten mag worden
gegeven, want ook gouverneur Cuomo van de staat New York verbood het
voorschrijven daarvan…
De logica hierachter is: wanneer er middelen zijn om Covid-19 te verhelpen, moeten
die worden verboden, omdat anders de reden wegvalt om de hele wereld met
experimentele Covid-“vaccins” te injecteren…
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/hydroxychloroquine/2021/staat-kocht-twee-miljoenpillen.html , https://web.archive.org/web/20200425094905/https:/www.dvhn.nl/binnenland/RIVMheeft-antimalariamiddel-gekocht-tegen-coronavirus-25500434.html

• Wist u dat een PCR-test alleen maar een manier van analyseren is? De test is een
machine is om een stukje genetische informatie zo vaak te kopiëren (1-2-4-8-16 e.v.)
dat deze zichtbaar wordt. Maar volgens de ontwerper van de test, Nobelprijs winnaar
Kary Mullis, kan daarmee nooit een infectie kan worden aangetoond…
En wist u dat Mullis op 7 augustus 2029, 3 maanden voor de Covid-uitbraak plotseling
Wist u dat…?
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is overleden? Hij stelde steeds luid en duidelijk: een PCR-test kan geen infectie
aantonen… https://rense.com/general96/pcr-test-is-a-fraud.php
• Wist u dat er een limiet is (van 24 ) aan het aantal cycli (kopieerronden)?
En wist u dat het RIVM het aantal cycli zodanig heeft opgeschroefd (ver voorbij 24)
waardoor er altijd wel iets te vinden is?
• Wist u dat de PCR-testen voor Covid-19 onder meer zoeken naar een gen-sequentie
van 18 letters die onderdeel is van ons eigen menselijk chromosoom-8?
Geen wonder dus dat er zoveel asymptomatische ‘positieve’ testen zijn!
• Wist u dat de Covid PCR-testen voor 95% vals-positief zijn?
https://www.bitchute.com/video/NVjggq93n0Uw/

• Wist u dat in de statistieken een “positieve PCR-test” direct wordt bijgeteld als een
“Covid-geval”? (Net zoals er op de overlijdensakte wordt gemanipuleerd met de
doodsoorzaak: sterven met Covid wordt dan sterven aan Covid, ongeacht dat de
patiënt al een of meer andere ernstige onderliggende ziektebeelden had ).
• Wist u dat in Amerika van de coronadoden 99% onderliggende aandoeningen had?
En wist u dat angst en obesitas worden genoemd als risicofactoren? https://
www.ninefornews.nl/amerikaanse-rivm-meer-dan-99-coronadoden-had-onderliggende-aandoeningen/

• Wist u dat met het — al of niet gedwongen — deelnemen aan een Covid PCR-test u
ook uw DNA afgeeft, inclusief uw naam en BSN? Wat denkt u dat daarmee gebeurt?
https://www.xandernieuws.net/algemeen/bevestigd-pcr-testen-gebruikt-voor-vastleggen-dna-indatabase-waarom/

• Wist u dat uw afgenomen DNA — 3 meter of 3.000 km van u verwijderd — reageert op
uw emotionele status? En dat zelfs op exact hetzelfde moment?
http://www.redicecreations.com/specialreports/gbraden2.html

De volgende logische vraag is dan ook: hoe reageert het DNA in uw lichaam wanneer
iemand ergens ver weg — clandestien — met uw afgenomen DNA speelt?
• Wist u hoe uiterst onlogisch het is om voor een Covid PCR-test een onwijs lange
wattenstaaf de neus in te duwen en die vervolgens heel diep achterin hardhandig rond
te draaien, terwijl het de speekseldruppeltjes zijn met daarin mogelijk SarsCoV-2deeltjes die worden geacht de infectie te verspreiden? (Vandaar immers die mondkapjesdwang!). Voorafgaand aan Covid-19 is deze werkwijze nooit eerder toegepast!
• Wist u dat de PCR wattenstaaf absoluut niet omhoog gericht mag worden ingebracht,
omdat het ruwe uiteinde dan het poreuze zeefbeen bereikt en dit kan beschadigen of
zelfs vernielen, zodat er directe toegang tot de hersenen ontstaat, en eventueel
lekkage volgt van de liquor (het vocht rond hersenen en ruggenmerg)?
• Wist u dat het spike-eiwit waar het allemaal om te doen is, niet zomaar een passief
bindend of anker-eiwit is, maar een complex bioactief cytotoxisch molecuul (giftig voor
de cellen), dat onder andere in staat is om bloedstolsels op gang te brengen?
Wist u dat het ook het complement-immuunsysteem kan aanzetten, en dat je absoluut
niet wilt dat dit gebeurt in je bloedvaten? https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/
2021/06/21/mrna-inventor-interviewed-about-injection-dangers.aspx

Een hoge concentratie van een Covid-“vaccin” in iemands kwetsbare plek kan rampen
tot gevolg hebben, want dat veroorzaakt bloedstolling. Dit onherstelbaar gevaarlijk
mechanisme van toxiciteit is ingebed in het ontwerp van het Covid-“vaccin”…
Wist u dat…?
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• Wist u dat het Moderna-“vaccin” 40 triljoen mRNA moleculen bevat? https://
www.frontnieuws.com/binnen-4-tot-7-dagen-na-covid-19-injectie-hebben-3-op-de-5-bloedstolsels/

• Wist u dat het genetisch gemanipuleerde mRNA een spike eiwit produceert dat op
geen enkele manier lijkt op dat wat het SarsCov-2 aanmaakt. Het mRNA spike eiwit is
ingrijpend veranderd om te vermijden dat het lichaam het metaboliseert (omzet/
neutraliseert). Het spike eiwit dat het lichaam na een Covid-“vaccin” injectie
produceert, grijpt bovendien aan op de ACE-2 receptor. Dit gebeurt omdat in het
nieuw geproduceerde spike eiwit extra prolines zijn ingevoegd, die de receptoren
verhinderen om goed te sluiten, waardoor het lichaam wordt aangezet tot het
downreguleren van de ACE-2 receptoren. Deels hierom ontstaan problemen als
pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen en herseninfarcten.
Een artikel uit 2020 laat zien dat er een beslissende link bestaat tussen ACE-2
deficiëntie en SarsCov-2 infectie. Mensen met een ACE-2 tekort zijn meer gevoelig voor
ernstige Covid-19. Het via het mRNA in de Covid-“vaccins” aangemaakte spike eiwit
onderdrukt ACE-2 en maakt het tekort nog erger.
• Wist u dat het spike eiwit een vergif is dat de bloed-hersenbarrière passeert en
doordringt in de bloedvaten in de hersenen en daar inflammatie veroorzaakt? https://
rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-brain-and-other-organs.html

• Wist u dat vitamine D3 zich hecht op de ACE-2 receptor en daardoor kan beletten dat
het spike eiwit op de cellen aangrijpt?
• Wist u dat het spike eiwit van de Covid-“vaccins” via de bloedbaan overal in het
lichaam terecht kan komen? https://darryllrbetts.wordpress.com/2021/06/15/new-evidence-thattoxic-spike-protein-component-of-covid-19-vaccines-can-spread-to-organs-bret-weinstein-the-publichave-been-placed-in-danger/

• Wist u dat in Duitsland bij de obductie van een Covid “gevaccineerde” overledene,
men het spike eiwit aantrof in alle organen? https://independentside.com/autopsy-on-deadbody-of-covid-19-vaccinated-individual-reveals-spike-proteins-in-every-organ/

• Wist u dat spike-eiwitten die de Covid-“vaccins” het lichaam dwingen om aan te
maken, niet alleen de bloed-hersenbarrière passeren (reden voor bloedproppen aldaar),
maar ook een familiaire gelijkenis hebben met 28 lichaamseigen eiwitten, waaronder
de syscytines, waarvan er enkele verantwoordelijk zijn voor de vorming van een
normale placenta aan het begin van de zwangerschap? Daardoor zou het kunnen zijn
dat de antilichamen die het immuunsysteem aanmaakt tegen het geforceerd
geproduceerde spike-eiwit, ook zouden kunnen werken tegen deze syscytines en dan
de placenta aanvallen. Met als resultaat een ‘spontane’ abortus ofwel een miskraam.
Het CDC meldde dat dit gebeurde bij 12% van de vrouwen — maar hun werkelijke
aantal bedroeg 82%. https://www.ninefornews.nl/advocaat-klaagt-overheid-aan-ze-doden-babys-zedoden-iedereen/

Welke zwangere accepteert ooit een kans van 80% op een miskraam?
https://www.bitchute.com/video/ByslEwisziZL/

• Wist u dat het zelfs zo is dat het spike-eiwitten die het lichaam gedwongen gaat
maken, zich verzamelen in de eierstokken van de vrouw en dat Pfizer’s data laten zien
dat van de vrouwen die in de eerste 20 weken van hun zwangerschap worden
geïnjecteerd, er 82% een miskraam krijgt? https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/
2021/06/21/mrna-inventor-interviewed-about-injection-dangers.aspx
Wist u dat…?
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• Wist u dat in de groep van jongens en mannen tussen 16 en 24 jaar een Covid“vaccin” 25 keer meer kans oplevert dan ‘normaal’ op ontsteking van de hartspier?
• Wist u dat artsen voorafgaand aan de Covid-injectie niets vertellen aan hun patiënten
over de experimentele status? En dat de injecties vaak worden gegeven door
assistenten en soms door nog lager geschoolde uitzendkrachten?
• Wist u dat er vooraf aan de toediening van een Covid-“vaccin” vrijwel nooit sprake is
van informed consent? Voor de injectie krijgt u geen informatie over de aanzienlijke
risico’s… Is dat omdat die officieel nog niet bekend zijn, terwijl ze inmiddels overal in
de wereld in hoge mate opduiken?
• Wist u dat door de fabrikanten van de Sars-CoV02 “vaccins” alle onderzoeksfasen zijn
ingekort, door òf fase 1 en 2, òf fase 2 en 3 te combineren?

•

NOV 262020
https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/johns-hopkins-researchersby Silviu
“Silview” Costinescu_
I don’tengineer-tiny-shape-changing-machines-that-deliver-medicine-efficiently-to-the-gi-tract
know if they do it, because no independent researchers examine those swabs, but I have
always pointed out that our overlords seem more concerned with testing than with vaccinating.
Almost like the vaccines were the bait and tests were the switch. And now we also know they totally
Wist u dat de PCR-tests worden gebruikt
om via de wattenstaven stiekem DARPACAN do that.
Just follow the science
below.
hydrogel, (nanopartikels, theragrippers,
grafeenoxide)
in het lichaam te implanteren?

DeNovember
theragripper
3, 2020 smart nano-instrumentjes die van vorm kunnen veranderen zijn
gecreëerd naar voorbeeld van een parasitaire haakworm.

RESEARCHERS ENGINEER TINY
MACHINES THAT DELIVER MEDICINE
EFFICIENTLY
Wist u dat er bij laboratoriumproeven is gebleken dat (bepaalde) PCR-wattenstaven
https://www.goodnewsaboutgod.com/studies/dr_day/updates/

•

Vaccinating%20through%20Nasal%20testing%20swabs.pdf ,
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/01/karen-kingston-ex-pfizer-waarschuwt-voor-eenmoorddadige-overheid-met-een-morbide-agenda-het-interview/
by Johns Hopkins University School of Medicine

gebroken holle nylonvezels bevatten? Na het diep achterin de neusholte ronddraaien
van de wattenstaaf blijven die vezels inclusief hun inhoud vlakbij de hersenen achter…
De gebroken holle nylon vezels deponeren vervolgens daar hun inhoud: het door
DARPA gepatenteerde hydrogel (grafeenoxide) en lithium.
Nanobuisjes van grafeenoxide zoeken naar synapsen in de hersenen en hechten zich
daaraan vast. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/13/grafeenoxide-is-sars-cov-2koopmans-drosten-c-s-konden-het-virus-niet-isoleren-er-is-namelijk-geen-virus/

Wist u dat…?
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Voor foto’s, zie https:/www.golokaproject.org/documentfiles/Analysis-of-test-sticks-from-surfacetesting-in-the-Slovak-Republic.pdf

- DARPA hydrogel is een kunstmatige stof die een omvormer creëert tussen het
elektromagnetisch signaal en een levende cel, weefsel en/of orgaan. Deze
omvormer zet een elektromagnetisch signaal van een zender om in een signaal dat
een levende cel begrijpt en waarop deze reageert. DARPA hydrogel met lithium kan
de denkende mens veranderen in een controleerbare bio-robot…
- Denk aan de doelstellingen daarvoor enerzijds aan registratie/controle van
lichaamsfuncties als bloeddruk, hartslag, ademhaling, menstruatie, en ook aan
medicijn-, drank- en drugsgebruik; en anderzijds aan het beïnvloeden of aansturen
van lichaamsfuncties, stemming, emoties, gedachten etc.
- Na contact met de aanwezige lichaamsvloeistoffen vormt de hydrogel rechthoekige
kristalstructuren die dwars door de weefsels heen groeien en zich vermenigvuldigen.
Die groei is in 3D en is gericht op het bereiken van een magnetisch veld: dat van de
pijnappelklier.
- De lithium in de hydrogel blijft vanuit de hool nylonvezels achter op de hypofyse en
de pijnappelklier. De kristallen die door het lithium geleidend zijn gemaakt, zijn in
feite nano-antennes die kunnen zenden en ontvangen — precies zoals Carrie Madej
beschreef in haar commentaar op de Covid-“vaccins”.
- Wist u dat ook de laserthermometer die op het voorhoofd wordt gericht, enorme
schade brengt aan de pijnappelklier? Er wordt werkelijk niets nagelaten om het
contact met het Hogere te vernielen!
- In DARPA-experimenten werd het zenuwstelsel van een kever ingespoten met deze
hydrogel. De kever was daarna bestuurbaar via radiosignalen…
Deze technologieën bouwen voort op de signalen via geïmplanteerde elektroden
waarmee José Delgado in 1963 een aanstormende stier kon doen stoppen.
https://www.discovermagazine.com/mind/the-man-who-fought-a-bull-with-mind-control

- Lithium is een lichaamsvreemd element dat in lage dosis de pijnappelklier kan
blokkeren en in hoge dosis deze geheel kan vernietigen.
- Ook werd gezien hoe de DARPA hydrogel de menselijke rode bloedcellen vernietigt
en al binnen een paar seconden bloedstolsels doet vormen waardoor de vaten
verstoppen.
- Het anti-parasieten middel Ivermectine lijkt een onmiddellijke, volledige en
permanente verdwijning te veroorzaken van de DARPA hydrogel-kristalstructuren!
https://eindtijdnieuws.com/breaking-news-na-medische-analyse-pcr-tests-blijken-hulpmiddel-te-zijnvoor-genocide/

• Wist u dat de mondmaskers, de wattenstokken voor antigeen- en PCR-tests, en de
Covid-“vaccins” allemaal grafeenoxide bevatten? Niets is dus meer veilig!

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/01/karen-kingston-ex-pfizer-waarschuwt-voor-eenmoorddadige-overheid-met-een-morbide-agenda-het-interview/
https://www.bitchute.com/video/Fachdy9pyGQv/ , https://www.rivm.nl/nanotechnologie/
consumentenproducten/Zijn-niet-medische-mondkapjes-met-nanomaterialen-veilig

• Wist u dat veel geïnjecteerden klagen dat ze zich nu zielloos voelen? Dat komt omdat
de Covid-“vaccins” de pijnappelklier verwoesten, de zetel van de ziel.
https://www.globalresearch.ca/does-the-pcr-test-affect-the-pineal-gland-humans-and-transhumans-drastrid-stuckelberger/5747390
Wist u dat…?
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Therapeuten voelen zich na het behandelen van een gevaccineerde patiënt/cliënt
PubMed, 2015 Jun 9.:
compleet leeg. En een Frans medium meldt dat een gevaccineerde letterlijk zijn/haar
ziel kwijt is…
• Wist u dat vrienden van geïnjecteerden negatieve persoonlijkheidsveranderingen in
hen waarnemen, zoals hardheid, en gebrek aan belangstelling en empathie…?
• Wist u dat het Pentagon 'God-gen' VMAT2 al bekend is sinds 2005?
FunVax is het vaccin dat werd ontwikkeld om dit God-gen te neutraliseren. Ziehier het
wetenschappelijk artikel over de studie met het VMAT-gen.

NANONEUROTHERAPEUTICS
APPROACH INTENDED FOR DIRECT
NOSE TO BRAIN DELIVERY

HYDROGEL NANOPARTICLES AND
NANOCOMPOSITES FOR NASAL
DRUG/VACCINE DELIVERY
Sara Salatin 1 2 , Jaleh Barar 1 3 , Mohammad Barzegar-Jalali 3 , Khosro Adibkia 3 4 , Mitra Alami
Milani 2 4 , Mitra Jelvehgari 5 6 Affiliations Expand

Affiliations

• Wist u dat grafeenoxide het belangrijkste ingrediënt is van hydrogel: het vloeibare AI
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Brain disorders remain the world’s leading cause of disability, and account for more
ABSTRACT
- bloedstolselsand prolonged care than almost all other diseases combined. The majority of d
hospitalizations
Over the past few years, nasal drug delivery has attracted more and more attentions, and been
- veranderingen
in/uitschakeling
van
het
immuunsysteem
(door
verstoring
vanofde
proteins
and
peptides
do promising
not readily
permeate
brain
due
to
the
presence
the blood-brain
recognized
as the most
alternative
route for theinto
systemic
medication
of drugs
limited
to
intravenous
administration.
Many
experiments
in
animal
models
have
shown
that
nanoscale
carriers
oxidatieve
balans
ten
opzichte
van
de
glutathion
reserves).
barrier (BBB), thus impeding treatment of these conditions.
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• Wist u dat een grafeenoxide vergiftiging gepaard gaat met een tekort aan zink en dat
die combinatie erectiestoornissen veroorzaakt en vergiftiging van sperma?
En dat Pfizer er als de kippen bij is om geïnjecteerden aan hun ‘vlaggeschip’ Viagra te
krijgen?
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/15/pfizer-inc-levert-viagra-om-erectiestoornissen-bijgevaccineerden-te-verhelpen/#more-76515

• Wist u dat juist de frequentieband die grafeenoxide voor mensen zeer schadelijk kan
maken, wordt uitgezonden in de emissiebandbreedtes (bv. 42GHz) van de nieuwe 5G
draadloze technologie, die in Nederland in 2020 beschikbaar werd gesteld voor
gebruik? Stop de mensen vol met grafeenoxide en ze worden extra gevoelig voor 5G!
Dan is het toch geen toeval dat de Chinese miljoenenstad Wuhan eind 2019 een van
de eerste steden ter wereld was waar 5G werd uitgerold, terwijl daar ook op dat
moment de zogenaamd wereldwijde SARS-CoV-2 “pandemie” uitbrak? https://
www.yicaiglobal.com/news/wuhan-to-build-china-biggest-5g-autopilot-test-zone-by-year-end-

• Wist u dat grafeenoxide bovendien zowel magnetische effecten heeft,
alsook foto-luminescent is? Hang wat munten of bestek op je lichaam,
of zet et er een UV lamp op en zie hoe je gloeit in het
donker…
Nog belangrijker is om te weten dat grafeenoxide ook
gemakkelijk doordringt tot in de cel en daar alles verstoort.
Bij een bepaalde temperatuur en elektromagnetische
omgeving injecteert grafeenoxide beschadigende
elektronen in de cellen en weefsels. Zink en glutathion
beperken die werking van grafeenoxide. Zijn die stoffen
armbellen deed afgaan die geleid hebben tot het
GO is magnetisch en het is precies deze
niet voorhanden, dan treden er verschijnselen op die
ecteerd wordt en waarvan we de samenstelling niet
onderzoek naar de precieze inhoud van
ntieel bedrijfsgeheim. Hallucinant
als
je
erover
precies lijken op de symptomen van Covid-19 èn van de Covid-“vaccins”….
zelfs de vraag niet stelt …

https://www.orwell.city/2021/07/graphene-and-frequencies.html

heel de huishouding op stelten. Het doet de
oorzaakt apoptose, autofagie en necrose. Allemaal
rlijk einde kent.

ganen, …)
erdere organen
m

mogen kennen. De fabrikanten scherm
doordenkt en beseft dat de meerderhe

• Wist u dat er grafeenoxide is gevonden in het griepvaccin Vaxigrip Tetra…?
nu komt het: die
GO dringt door tot
Mensen zijn dus (ook via chemtrails) al veel eerder volgeladen met dieMaar
nano-gifstof
mitochondriale batterijen ontploffen, b
samenwerkt met 5G…https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/07/19/breakinggrafeenoxide-is-gevonden-in-vaxigrip-tetra-vaccinatie-de-griepprik/

geleerde termen om te camoufleren da

Dit alles kan zich vertalen in problemen
• Wist u dat het grafeenoxide in de “vaccins” is verborgen in vettige nanopartikels
(LNPs) — waaronder cholesterol, en het polyethyleenglycol (PEG) waarvoor
70% van de
• Bloedklontering
•
Trombosen
(hersenen, hart, og
mensen inmiddels allergisch is? PEG zit al in Zwitsal baby artikelen…
• Oxidatieve stress en systemisch
ogezegde c-ziekte én
het c-vaccin.
•van Wist
u dat een wetenschappelijk rapport documenteert: “zelf-assemblerende
• Ondermijning van het natuurlij
pjes én in de even irritante
wattenstaafjes van denanosystemen” voor cybernetische biocircuit-, interface- en controlemagnetische
• Cytokinestorm
mij in dat verband niet verbazen dat het ook verspreid
systemen in mensen, inclusief “DNA-hydrogel”-technologie?
• Bilaterale pneumonie (dus in b
Een
systeem betekent dat een ontvanger instructies krijgt
een ‘electronic absorption
band’“zelf-assemblerend”
heeft. Concreet wordt
Voel je het komen? Quasi dezelfde sym
ie als het bestraald wordt met EM-golven op een
ingespoten die een proces in gang zetten waarbij een structuur in het lichaam wordt
5G. Men vermoedt dat de intensiteit zowat 42 GHz is.
Maar het wordt
en mens dus gevoeliger voor
deze EM-stralen.
geassembleerd,
gebruikmakend van in het bloed beschikbare hulpbronnen
(zoalserger
ijzerwant GO zit ook
frauduleuze
PCR-test.
Je kan het dus oo
grond vooral in stedelijkeen
agglomeraties.
En waar staan
zuurstofatomen).
wordt via chemtrails. Wie weet wat daa
n, scholen, kantoor- en flatgebouwen,. En boven onze
Innoodzaak
feitevan
betekent
Elon Musk spreekt over de
een aantal vannanotechnologische zelfassemblage dat een microchip niet in
het wordt nog waanzinniger als je
iemand behoeft te worden “geïnjecteerd”, aangezien na injectie vanMaar
de benodigde
GO geactiveerd en geïntensifieerd via m
n rondom rond in een magnetronoven.
nano-onderdelen het circuit in vivo (in een levend lichaam) kan worden
samengesteld.
bepaalde frequentie, waartoe men not

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agt2.18

Door de geleidende kwaliteit van GO in

Dit 5G-netwerk is de laatste jaren full s
Wist u dat…?
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hoofden is men begonnen met het lanc
uiteindelijk 50.000!

https://www.frontnieuws.com/het-is-echt-wetenschappelijk-rapport-documenteert-zelfassemblerendemagnetische-nanosystemen-voor-cybernetische-biocircuit-i

• Wist u dat vaccinatie nimmer groepsimmuniteit kan opleveren? Groepsimmuniteit kan
alleen ontstaan dankzij het natuurlijk doormaken van een desbetreffende ziekte zelf,
waarbij heel het immuunsysteem aan het werk wordt gezet. Geen vaccin doet dat ooit!
https://truthsnitch.com/tag/dr-russell-blaylock/#sthash.70JKxcue.SjBJg4SQ.dpbs

•
•

•

•

Wat men nu met het woord ‘groepsimmuniteit’ suggereert, is vaccinatiegraad.
Wist u dat schadelijke effecten van vaccins cumulatief zijn (altijd bij elkaar optellen)?
Wist u dat u er nooit en te nimmer zeker van kunt zijn dat wat men zegt dat de inhoud
van een vaccin is, overeenkomt met de werkelijkheid? Er kunnen er vanuit allerlei
richtingen altijd bedoelde en onbedoelde verontreinigingen en toevoegingen in zitten.
U bent niet degene die dat kan controleren…
Vertrouwen schenken aan een farmaceut kan mensen het leven kosten…
Wist u dat de meeste ouderen die nu worden geïnjecteerd met de experimentele
Covid-“vaccins” enige tijd daarvoor al een griepinjectie hebben gehad, en sommigen
daarnaast ook nog een tienvoudig pneumokokkenvaccin? En dat deze vaccinaties het
immuun-systeem zeer ernstig belasten en immuunsuppressie opleveren?
Wist u dat er aan de “Spaanse griep”in 1918 ook verschillende vaccinaties
voorafgingen? En dat ook toen een cytokinenstorm vaak de doodsoorzaak was?
Mensen verdronken in hun eigen lichaamsvloeistoffen…

• Wist u dat er talloze weldenkende en gewetensvolle artsen en wetenschappers zijn die
de Covid-19 “vaccins” als zeer gevaarlijk beschouwen?
-

https://www.mediamatters.org/laura-ingraham/fox-guest-says-covid-vaccine-downright-dangerousand-will-send-you-your-doom
https://thedailycoin.org/2021/02/02/dr-judy-mikovits-how-covid-19-vaccines-may-destroy-the-livesof-millions-video/
https://worlddoctorsalliance.com/
https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-neurowetenschapper-chris-shaw-maakt-zich-zorgen-over-mrnavaccins/

- Dr.Carrie Madej, vimeo.com/ 450395155
- Een documentaire die de bewijzen aanvoert van wat dr.Carrie Made in haar video
zegt: https://commonsensetv.nl/uitgebreide-documentaire-covid-19-vaccin-biotechnologieuitgelegd-een-overzicht-van-nieuwe-technologieen-en-implicaties/

• Wist u dat alle pogingen in voorgaande jaren om een coronavirus vaccin te creëren
voor dieren, jammerlijk zijn mislukt en dat daarbij bijna alle proefdieren stierven…?
https://www.lewrockwell.com/2020/05/joseph-mercola/the-well-known-hazards-of-coronavirus-vaccines/

• Wist u dat men in die eerdere studies ontdekte dat bij natuurlijke infectie de oudere
corona-gevaccineerde dieren meer zeer ernstig ziek werden dan de jongere? Dit heet
‘pathogenic priming’: de vaccinatie maakt extra gevoelig voor de infectie… De Pfizer
en Moderna dierstudies sloten dit verschijnsel niet uit, er werden ook geen primaten
gebruikt en men verzuimde bovendien om andere organen dan alleen de longen te
onderzoeken. Evenmin werd gekeken naar interleukine-5 (IL-5), de potentiële marker
die in eerdere coronavirus studies werd gevonden in verband met pathogenic primingWist u dat…?
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induced disease enhancement. https://
www.lifesitenews.com/opinion/pfizer-covid-vaccine-trialshows-alarming-evidence-of-pathogenic-priming-in-olderadults

• Wist u dat de instituten die goedkeuring moeten
verlenen voor de Covid-“vaccins” geen eigen
studies doen, maar dat zij ‘hun beslissing’ nemen
op basis van data die door de fabrikanten worden
aangeleverd?
• Wist u dat de Covid-19 “vaccins” potentieel
mens-transformerende biotechnologie bevatten?
Op naar het transhumanisme, ofwel homo
sapiens 2.0… https://www.bitchute.com/video/
lYGGHVZhsJaX/

• Wist u dat de mRNA-“vaccins” het Covid-mRNA
via reverse transcription kan worden
geïntegreerd in het menselijk DNA?
https://www.theinterferon.com/2021/06/mrna-vaccine-canaffect-dna-debunking.html?m=1

Dit maakt dat het DNA van iedere met een
Covid-19 “vaccin” geïnjecteerde persoon
voorgoed is veranderd, en dat hij/zij zelf tot een
transhumane entiteit is gemaakt die bovendien
kan worden gepatenteerd als een Arti cial
Intelligence hybride… (Zie kader).
Zie ook het patent van Bill Gates WO2020060606
Cryptocurrency System Using Body Activity Data.
• Wist u dat deze Covid-“vaccins” in werkelijkheid
helemaal geen vaccins zijn, maar genetische
manipulatie van uw cellen om uw lichaam aan te
zetten tot het produceren van vreemde eiwitten?
https://needtoknow.news/2021/01/rna-vaccines-are-gmoimplants-not-vaccines/

Via een ‘vector’ (een kruiwagen in de vorm van
een bewerkt chimpansee adenovirus of een nanovetbolletje) wordt het desbetreffend mRNA of
DNA de cel in gebracht. Daar neemt dit vreemde mRNA/DNA de regie in de cel over
en laat deze het eiwit maken van de spikes op het SarsCov-2, de puntjes op het
coronavirus waarmee het zich de cel binnen werkt (Er is nog nooit een coronavirus
geïsoleerd of gefotografeerd, we hebben alleen maar computer-impressies!).
De theorie bij dit alles is dat het lichaam afweer-stoffen gaat maken tegen de door de
eigen cellen gedwongen vervaardigde spike eiwitten, zodat, wanneer de persoon op
een later tijdstip met het ‘wilde’ coronavirus in aanraking komt, diens immuunsysteem
dit direct herkent en gericht tot de aanval overgaat.
De werkelijkheid is dat dit resulteert in ADE, antibody-dependent enhancement,
Désirée L. Röver
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waardoor de betrokken persoon zieker wordt dan ooit en vaak zelfs overlijdt…
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

• Wist u dat het genetisch manipulatieproces dat door de Covid-“vaccins” in uw cellen
wordt aangezet, onstuitbaar en onomkeerbaar is? Wist u dat bij de Covid-“vaccins” de
gangbare vaccin-testprocedures — waaronder de dierproeven — simpelweg geheel of
gedeeltelijk zijn weggelaten of ‘aangepast’?
https://stichtingvaccinvrij.nl/over-welk-vaccin-onderzoek-hebben-we-het-eigenlijk/

• Wist u dat een Covid-“vaccin” de T-cellen gevoelig maakt en de B-cellen aanzet tot het
aanmaken van antilichamen tegen de spike eiwitten die zich als hapten (kleine
knobbels) hechten op de organen, o.a. aan de binnenkant van de longen.
Het immuunsysteem zegt dan “Dat hoort daar niet” en zet de aanval in.
• Wist u dat zo’n immuunsysteem-aanval cardio-myopathie, hartritmestoornissen en
pulmonale vaathypertensie kan veroorzaken? Dat laatste is een verdikking van de
ader die van het hart naar de longen gaat, een onomkeerbare verandering die binnen
2 tot 3 jaar leidt tot de dood…
• Wist u dat de Covid-19 “vaccins” gevaarlijk zijn voor mensen die gevoelig zijn voor
anafylaxie, zoals een mega-allergische reactie op pinda’s of een bijensteek?
Want inmiddels is 70% van de mensen allergisch voor polyethyleenglycol (PEG)… een
van de vetten in de Pfizer- en Moderna Covid-“vaccins”!
Die allergie is geen wonder, want PEG zit zelfs in Zwitsal babyproducten…
• Wist u dat een anafylactische reactie op een Covid-“vaccin” vrijwel onmiddellijk kan
leiden tot de dood? Dat hebben we inmiddels dan ook al een paar maal op video
kunnen zien gebeuren. Onbegrijpelijk hoe dan, terwijl dit onder iedereen’s neus
gebeurt, toch niemand uit de prikrij wegloopt!

https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-delivery/Without-lipid-shells-mRNA-vaccines/99/i8

“Er zijn dus vier lipiden, ik leg ze achtereenvolgens uit:

1. Cholesterol. Ons lichaam is gek op cholesterol. Het gaat door het
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bloedsysteem, naar organen, etc.
2. Fosfocholine. Hecht aan het celmembraan. Veroorzaakt

Wist u dat…?

• Wist u dat de antilichamen die het lichaam na een Covid-“vaccin” op de gefabriceerde
spike eiwitten gaat maken, minstens 28 verschillende typen weefsels en organen
kunnen aanvallen en verwoesten?
En wist u dat die antilichamen tot in oneindigheid worden aangemaakt en nooit
verdwijnen?https://freedomfirstnetwork.com/2021/05/dr-tenpenny-covid-shots-start-genetic-processthat-is-like-having-an-on-button-with-no-off-button

• Wist u dat wetenschappers, artsen en burgerjournalisten van over de hele wereld na de
Covid-19 “vaccinaties” talloze gevallen rapporteren van ernstige tot zeer ernstige
schade? (aangezichtsverlamming, neurologische-, hart- en hersenschade, en
overlijden),
-

https://www.algora.com/Algora_blog/2021/02/05/cdc-over-500-deaths-now-following-mrnaexperimental-injections-vaccine-hesitancy-increasing
https://humansarefree.com/2021/02/45-year-old-italian-doctor-dead-pfizer-mrna-covid-19-shot.html
https://humansarefree.com/2021/01/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrnacovid-injections-started.html
https://humansarefree.com/2021/01/horrific-latent-deaths-predicted-among-the-elderly-by-geneticsprofessor-after-immunization-with-rna-vaccines.html
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/31/covid-19-vaccine-gene-therapy.aspx
https://www.ukcolumn.org/article/why-there-correlation-between-vaccine-rollout-and-increasedcovid–19-mortality
https://prezi.com/i/gw4zv2c_cwrb/anecdotal-experiences-cvv/

• Wist u dat een wetenschapper (moleculaire bacterioloog en biochemicus) alle ernstige
waarschuwingen van dr. Carrie Madej’s eerste video heeft nagetrokken en van links
heeft voorzien?
-

https://rumble.com/vd8rmr-deel-1-12-covid-19-vaccin-biotechnologie.html
https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA
https://commonsensetv.nl/uitgebreide-documentaire-covid-19-vaccin-biotechnologie-uitgelegd-eenoverzicht-van-nieuwe-technologieen-en-implicaties/

• Wist u dat overal in de wereld ouderen die overlijden vóór een Covid-“vaccinatie”,
worden geregistreerd als ‘overleden aan Covid-19’, en ouderen die overlijden ná een
coronavirus “vaccinatie” worden gerangschikt onder ‘natuurlijke dood’? https://

articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/02/covid-vaccine-death-seniors.aspx?v=1612798087

• Wist u dat zelfs RIVM Jaap van Dissel heeft toegegeven dat hoe meer Covid-“vaccins”
er worden geïnjecteerd, des te meer corona mutaties er zullen ontstaan?
• Wist u dat dr. Lorraine Day de Covid-“vaccins” ronduit kill shots noemt?
https://www.goodnewsaboutgod.com/dr-day-updates.htm

• Wist u dat de lieden die gedurende de afgelopen (tientallen?) jaren deze Covid“vaccins” hebben voorbereid, precies weten wat voor vreselijke effecten ze daarmee
bereiken? Dr. Sherri Tenpenny heeft er daarvan in de afgelopen maanden in de
literatuur zo’n 20 ontdekt… En zij is er ook heel duidelijk in dat wat er in het lichaam
van een geïnjecteerde gebeurt, nooit ophoudt en niet terug te draaien is…
• Wist u dat farmaprodukten zoals zowel de gen-technologie, als de inhoud van de
zogenaamde “Covid-vaccins” nog nooit eerder zijn toegepast op de mens? En dat —
het kan niet vaak genoeg worden gezegd — deze “vaccins” in werkelijkheid medische
operating systems zijn op nano-niveau die het genoom van de ontvanger onstuitbaar
en onomkeerbaar veranderen. En dat hoe dit voor de desbetreffende persoon uitpakt,
Wist u dat…?
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niet van te voren te duiden is, omdat dit mede afhankelijk is van in welke soort cellen/
organen de ingespoten “vaccin”-inhoud terechtkomt…
- Zoals eerder gezegd, worden deze cellen aangezet tot het produceren van een
vreemd eiwit: het giftige spike-eiwit van het vermeende SarsCoV-2… Het
immuunsysteem moet dan daartegen antilichamen maken.
- Het grote probleem daarmee is dat er 20+ typen weefsels in het menselijk lichaam
zijn die eigen spike-eiwitten hebben… www.bitchute.com/video/qe2UHWz7DDr2/
- Deze “vaccins”kunnen dus een enorme auto-immuunreactie veroorzaken: een
aanval op de cellen, weefsels en organen van het eigen lichaam!
- Covid-gevaccineerde zwangeren krijgen miskramen omdat hun lichaam antilichamen
maakt tegen de placenta… wat ook toekomstige zwangerschappen zal uitsluiten…
• Wist u dat het mRNA (1) synthetisch en dus onnatuurlijk is, (2) dat het is ingepakt in
abnormale lipiden (vetten) waaronder cholesterol — om het voor het lichaam natuurlijk
te laten lijken — en (3) dat het methyl-pseudouridine bevat, een nucleotide bedoeld
om het mRNA ‘levend’ te houden en te programmeren tot maximale eiwitproductie…
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/06/stephanie-seneff-covid-vaccine.aspx

• Wist u dat het CDC een spoedvergadering heeft belegd over het feit dat na een
Covid-injectie in de leeftijdsgroep van 16-24 jaar er een ongewoon aantal gevallen is
gemeld van myocarditis en pericarditis? Deze ontstekingen van de hartspier en rond
het hart zijn normaliter zeldzaam.
https://www.aappublications.org/news/2021/06/10/covid-vaccine-myocarditis-rates-061021

• Wist u dat in de Pfizer trials met kinderen van 12 tot 17 jaar er van hen maar liefst 86%
negatieve effecten hadden…? Pfizer heeft uiteraard geprobeerd om die gegevens
geheim te houden.
• Wist u dat in de VS en in Oostenrijk er rampen gebeuren onder geïnjecteerde 12- tot
17-jarigen? https://www.frontnieuws.com/oostenrijkse-arts-slaat-alarm-na-massale-vaccinbijwerkingenbij-schoolkinderen/ , https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-vaers-data-injuries-surpass-7000ages-12-to-17-covid-vaccines/

• Wist u dat Nederlandse kinderartsen deze groep nu ook willen gaan injecteren?
https://nos.nl/artikel/2387054-ook-kinderartsen-zijn-voor-vaccineren-vanaf-12-jaar-oud

• Wist u dat er zelfs stemmen opgaan om kinderen vanaf 2 jaar oud met een Covid“vaccin” te injecteren?
• Wist u dat dr. Robert Malone, de uitvinder van het mRNA-“vaccin”, waarschuwt tegen
Covid-“vaccins” voor kinderen onder de 18 jaar oud?
https://www.frontnieuws.com/uitvinder-mrna-vaccin-dr-robert-malone-ontmantelt-plotseling-het-officielediscours-mensen-onder-de-18-mogen-niet-worden-gevaccineerd/

• Wist u dat er overal ter wereld waar de Pfizer en Moderna “vaccins” worden gespoten,
grote aantallen mensen lijden en sterven aan bizarre verschijnselen?
• Wist u dat de mensen geïnjecteerd met de Covid-“vaccins” de nieuwe lepers zijn?
Zij zijn zelfs gevaarlijker, want lepra is aan de buitenkant tenminste herkenbaar...
Geïnjecteerden kunnen — zelfs zonder rechtstreeks lichamelijk contact — een
gevaar vormen voor de mensen in hun omgeving, vanwege de substanties en
frequenties die hun lichamen vanuit de “vaccins” verspreiden…
Zij strooien via transmissie iets rond zich heen waarvan niemand nog precies van weet
wat dat allemaal precies is — frequenties, prionen, spike eiwitten, grafeenoxide?
Wist u dat…?
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https://www.naturalnews.com/2021-05-03-pfizer-admits-covid-vaccines-shed-infectious-particles.html

(De term ‘shedding’ of kiemstrooien is iets anders, deze beschrijft het na vaccinatie
rond zich verspreiden van microben vanuit bijvoorbeeld de baby- en kindervaccins).

https://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html

• Wist u dat deze transmissie wordt beschreven in de Pfizer documentatie?
https://www.frontnieuws.com/blijf-uit-de-buurt-van-de-gevaccineerden-het-is-officieel-van-pfizers-eigendocumenten/

• Wist u dat er al een baby is overleden door de besmette borstvoeding van zijn Covid“gevaccineerde” moeder? https://www.frontnieuws.com/borstgevoede-baby-overlijdt-na-eenvergiftiging-door-moeder-die-pfizer-covid-vaccin-had-genomen/

• Wist u dat via deze transmissie talloze niet-geïnjecteerde vrouwen miskramen hebben
gekregen, of bizarre menstruatieklachten, zelfs vrouwen al ruim voorbij de overgang?
Mannen maken melding van vreemde blauwe plekken en gezwollen benen en testikels.
Hier een artikel van dr. Lee Merritt over bloedingen.
https://drleemerritt.com/uploads/VAERS%20PAPER%20NEJM%20final.pdf

- Er zijn maar liefst 11.000 rapporten van niet-geïnjecteerde vrouwen die schade
hebben ondervonden van geïnjecteerde collega’s op het werk, van klanten etc.
Sommige van hen zijn zo zwaar gaan bloeden dat ze tweederde van hun bloedvolume verloren. Ook zijn vrouwen van 70 weer gaan bloeden.
Alle Instagram en Facebook pagina’s van groepen die over die problemen deelden,
zijn systematisch verwijderd…
- Maar op schoot zitten bij een grootouder is al genoeg… Zo logeerde een meisje
van 22 maanden een weekend bij geïnjecteerde grootouders en verloor daarna
enorme bloedklonters…
- Het moge duidelijk zijn dat bloedtransfusies en orgaandonaties nu ook geen optie
meer zijn…
• Wist u dat de urine en feces van met Covid’”vaccins” geïnjecteerde personen
inmiddels de riolen en het oppervlakte beginnen te vervuilen?
• Wist u dat de ‘wetenschap’ al zichzelf verspreidende vaccins heeft beschreven?
De gevaccineerde verspreidt de inhoud van het desbetreffende genetisch
Wist u dat…?
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gemanipuleerde “vaccin” om zich heen en zo beweegt de “vaccin-stam” door de
populatie heen. Tot de Covid-19-“vaccins” werd deze technologie alleen gebruikt voor
(wilde) dieren.
https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/181009-gcbr-tech-report.pdf (pag.47 e.v.).
• Wist u dat de mens allereerst een elektromagnetisch organisme is, en dan pas een
biochemisch wezen? De stroompjes die het lichaam gebruikt om boodschappen door
te geven, zijn uitermate klein. Wist u dat het magnetisme dat veel geïnjecteerden
laten zien — door magneetjes, munten, sleutels en zelfs smart phones op hun lichaam
te laten ‘plakken’ — een opzettelijk onderdeel is van het “vaccin”afgiftesysteem?
Deze grove, geforceerde toevoeging dient om het mRNA/DNA elke cel van het
lichaam in te sturen.https://banned.video/watch?id=60cd1dfb48ccab17d0539d65
• Deze magneto(in)fection wordt uitgebreid beschreven in de literatuur…
https://www.redvoicemedia.com/2021/06/exposed-magnetism-intentionally-added-to-vaccine-to-forcemrna-through-entire-body/

• Wist u dat één van de vele fabrikanten die de materialen levert om een magnetisch
veld te creëren rondom een molecuul, het Duitse Chemicell is?
Deze firma waarschuwt daarbij uitdrukkelijk:
“De Magnetofection™ reagents en alle componenten daarvan zijn ontwikkeld,
ontworpen, bedoeld en verkocht uitsluitend voor research doeleinden. Ze mogen
niet worden gebruikt voor menselijke diagnostiek en zijn niet bedoeld te worden
toegepast in welk medicijn voor menselijk gebruik dan ook.
http://www.chemicell.com/products/Magnetofection/Magnetofection_separation.html

• Magnetofection heeft zeer grote gevolgen wanneer gecombineerd met radiogolven,
frequenties vanuit satellieten en elektromagnetische frequenties. In 2011 liet research
van dr. Michael Persinger zien hoe stemming en gedachten kunnen worden beïnvloed.
Dat kan nu draadloos worden gedaan. https://principia-scientific.com/magnetic-nanomaterialsare-in-the-covid19-jabs-masks-and-swabs/ , Amazing Polly: Magnetic nano materials in the
injections, masks and swabs https://www.bitchute.com/video/GMtUZfHuQNlL/
• Wist u dat huisartsen AstraZeneca “vaccins” hebben moeten weggooien omdat 60-65jarigen massaal zijn wegbleven? De Jonge wil de restanten nu inzetten voor 65-70jarigen en ook in Suriname! https://www.telegraaf.nl/nieuws/524736091/huisarts-gedwongen-60astra-zeneca-vaccins-weg-te-gooien-opkomst-te-laag

• Wist u dat de universiteit van Ulm heeft ontdekt dat er in een flesje AstraZeneca Covid“vaccin” maar liefst 2/3 bestond uit stoffen die daarin niet thuishoren, en maar 1/3 uit
“vaccin”stof…https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/stoffe-in-astrazenecaimpfstoff-gefunden-100.html

• Wist u dat in India 75% van de sterfgevallen na een Covid-“vaccinatie” binnen 3
dagen plaatsvindt?
• Wist u dat de Covid-“vaccins” al meer schade en doodsmeldingen hebben opgeleverd
dan alle andere vaccins bij elkaar?
• Wist u dat in de EU na een injectie met één of twee Covid-“vaccins” de rapportages
van negatieve effecten en sterftecijfers meer dan desastreus zijn? En dat percentueel
gezien het Pfizer-“vaccin" verantwoordelijk is voor merendeel daarvan?

Wist u dat…?
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https://www.frontnieuws.com/wij-zijn-menselijke-proefkonijnen-alarmerende-sterftecijfers-door-mrnavaccins-vragen-om-dringende-maatregelen/

• Wist u dat de universiteit van Ulm heeft ontdekt dat er in een flesje AstraZeneca Covid“vaccin” maar liefst 2/3 bestond uit stoffen die daarin niet thuishoren, en maar 1/3 uit
“vaccin”stof… https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/stoffe-in-astrazenecaimpfstoff-gefunden-100.html

• Wist u dat in India 75% van de sterfgevallen na een Covid-“vaccinatie” binnen 3
dagen plaatsvindt?
• Wist u dat de Covid-“vaccins” al meer schade en doodsmeldingen hebben opgeleverd
dan alle andere vaccins bij elkaar?
• Wist u dat In de Britse ziekenhuizen van de Covid-doden, 80% gevaccineerd was? Uit
cijfers blijkt dat de Covid-“vaccins” de ratio verhoogt van iatrogene (door artsen
veroorzaakte) sterfgevallen dood — en mensen meer gevoelig maakt voor ernstige
ademhalingsziekten en de menselijke cellen gevoelig maakt voor antibody dependent
enhancement. https://vaccines.news/2021-09-28-covid-deaths-in-vaccinated-3000-higher.html
• Wist u dat de Covid-“vaccin” boosters (herhalingsinjecties) meer levens vernietigen
dan redden? Het Amerikaanse meldpunt VAERS laat 71 meer hartaanvallen zien na een
Covid-“vaccin dan na welk ander vaccin dan ook. Ook is er al een 1000% stijging in het
aantal negatieve gevolgen door Covid-“vaccins”in september 2021. Niettemin
adviseert het Amerikaanse CDC een derde booster shot… https://www.naturalnews.com/
2021-09-27-experts-warn-coronavirus-boosters-end-more-lives.html

• Wist u dat Israël het land is met het hoogste percentage Covid-“vaccinaties”? En dat
uit de data blijkt dat de Covid-“vaccins” een algeheel falen laten zien in de
bescherming tegen ontluikende varianten? https://www.naturalnews.com/2021-09-14-covidvaccine-experiment-is-massive-failure.html

• Wist u dat er wetenschappers zijn die zich afvragen of er na de Covid-“vaccin”genocide nog voldoende ongevaccineerde mensen zijn om de beschaving voort te
zetten? https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccinesurvivors-to-rebuild-civilization.html

• Wist u dat in Vermont (VS) 88% van de volwassenen 1 x en 79% tweemaal is
geïnjecteerd? En dat Fauci zei dat er geen toename in Covid-gevallen zou zijn wanneer
50% was geïnjecteerd? https://twitter.com/ianmSC/status/1438574614808973317
Nu 3,5 maand later :

Wist u dat…?
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• Wist u dat de obducties van de lichamen van mensen — zonder significant
onderliggend lijden — die binnen 14 dagen na hun Covid-“vaccin” zijn overleden,
dramatische informatie opleveren? Experts met 20 en 30 jaar ervaring laten dia’s zien
van de verschillende weefsels waarin een ware slijtageslag heeft plaatsgevonden met
waanzinnige aantallen witte bloedcellen die talloze scherpe metaaldeeltjes
bevechten… Wist u nog dat geen obducties mochten worden gedaan?
Alle Covid-“vaccins” bevatten deze vreemde metaaldeeltjes… En iedere
geïnjecteerde draagt deze tijdbommen dan ook bij zich… https://rumble.com/vn193f-neverbefore-seen-vaccine-victims-bodies-in-battle.html

• Wist u dat levend bloed analyse overduidelijk een zeer verstoord bloedbeeld laat zien
bij mensen die Covid-geïnjecteerd zijn? https://rense.com/general96/shocking-live-bloodanalysis-after-vax.php

• Dr. Bärbel Ghitalla analyseerde het bloed van mensen die Covid-19 injecties hebben
gehad om te proberen haar patiënten te helpen die lijden aan de bijwerkingen. Dr.
Ghitalla verkreeg ook een flesje met de Covid-19 injectie van Johnson and Johnson
voor analyse. Gealarmeerd door wat ze door haar microscoop zag, besprak ze haar
bevindingen met een medische collega, Dr. Axel Bolland, en met twee advocaten,
Holger Fischer en Elmar Becker, schrijft Rhoda Wilson. https://www.frontnieuws.com/duitseartsen-en-advocaten-beoordelen-bloeduitstrijkjes-van-mensen-die-covid-injecties-hebben-gehad-voormij-is-dit-euthanasie-voor-mij-is-dit-massamoord-een-misdaad-op-grote-schaal/

- De bloedmonsters van deze “gevaccineerde” patiënten laten zien dat hun rode
bloedcellen (RBCs) een positieve lading hebben gekregen waardoor ze op elkaar
kunnen “stapelen” (rouleaux), in plaats van dat die negatief zijn en elkaar daarom
kunnen afstoten.
- Er zijn ook opgerolde stukjes aanwezig met een metaalachtige glans. Ze zijn
gemakkelijk te zien omdat ze geen licht absorberen zoals RBC’s dat doen.

Wist u dat…?

Désirée L. Röver

©2021

Versie 21-1005

26 / 36

De Duitse artsen en juristen in de video denken dat dit het begin is van
trombotische activiteit. Het niveau van rouleaux formaties in deze bloedmonsters is
‘ernstig’. We kijken naar ernstige schade aan de bloedcellen.
- Er wordt gesproken van massamoord, een misdaad op grote schaal…
• Wist u dat het voor steeds meer mensen duidelijk wordt dat er sprake is van genocide?
-

https://www.ellaster.nl/2021/07/08/deze-cijfers-wijzen-op-genocide/

• Wist u dat er een gratis te downloaden, ronduit schokkend rapport is dat alle
wetenschappelijke bewijzen beschrijft dat de Covid-injecties wereldwijd al miljoenen
mensen hebben gedood, en honderden miljoenen mensen blijvend invalide hebben
gemaakt? Dit rapport laat alleen feiten en data zien, er worden geen enkele aannames
in gedaan. De data kunnen bovendien worden bevestigd met honderden referenties.
https://www.stopworldcontrol.com/report/

• Wist u dat er ook een lijst van honderden studies is van BMJ Verlag? https://datenquadrat.de/index.php?orgN=22&lng=de

• Wist u dat de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie (BPOC) sinds 2020
honderden verhoren heeft afgenomen van artsen wetenschappers, verpleegkundigen,
politiemensen, journalisten en anderen om de situatie van de Covid-“vaccins” en alles
in kaart te brengen wat daarmee te maken heeft? https://bpoc2020.nl
• Wist u dat vanwege de vele klachten na de Covid-“vaccins” de BPOC ook een eigen
Covid “vaccinatie” meldpunt heeft georganiseerd? Dit, vanwege de moeizame
procedures bij het Lareb… https://meldpuntvaccinatie.nl
• Wist u dat het Lareb de 3400 meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie van het BPOC
zijn gedaan, niet aannemen… https://bpoc2020.nl/news/gesprek-bpoc2020-lareb/
• Wist u dat in de tekst van een Brits overheidsdocument (31 maart 2021) kan worden
gelezen dat de Covid-“vaccins” genocide tot gevolg hebben (SPI-M-O: Summary of
dose, rather than two). This means population immunity – which is the reason the waves
further modelling of easing restrictions – Roadmap Step 2):
modelled here start to shrink – is not achieved from vaccination without further infections.
•
32. The resurgence in both hospitalisations and deaths is dominated by those that have
received two doses of the vaccine, comprising around 60% and 70% of the wave
respectively. This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-risk age
groups, such that immunisation failures account for more serious illness than unvaccinated
individuals. This is discussed further in paragraphs 55 and 56.
Figure 4: England infections (top), hospital bed occupancy (middle), and deaths within 28 days of a
positive
test (bottom) in thevan
Imperial
(leftziekenhuisopnamen
– purple) and Warwick (right
red) models, assuming
“De wederopleving
zowel
als –sterfgevallen
wordt central
assumptions including 90% coverage in the under 50-year olds and significant reduction in
gedomineerd
diegenen
diecontinue
twee doses
van4.het
vaccin
hebbenand
ontvangen,
transmission
fromdoor
baseline
measures
after Step
Peaks
in occupancy
daily deaths
from
January
2021
and
levels
seen
in
Spring
2020
are
shown
by
dashed
horizontal
lines.
Vertical
bestaande uit respectievelijk 60% en 70% van de golf. Dit kan worden toegewezen
dashed lines show the dates at which each Roadmap step is taken. Shaded regions show the 95%
aan deintervals.
hoge opnameniveaus in de meest risicovolle leeftijdsgroepen, in die zin dat
credible

aily infe tions

aily infe tions

het falen van de immunisatie verantwoordelijk is voor meer ernstige ziekte dan
ongevaccineerde personen.”

Wist u dat…?
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Who becomes seriously ill in a resurgence?
55. Figure 11 illustrates the age and vaccination status of those hospitalised (left) and dying
(rig t) over time in Warwi ’s entral s enario for t e w ole Roadmap (equivalent to igure
4). The top plots are absolute numbers and the bottom plots are as a proportion of those
admitted or dying.
56. This shows that most deaths and admissions in a post-Roadmap resurgence are in
people who have received two vaccine doses, even without vaccine protection
waning or a variant emerging that escapes vaccines. This is because vaccine uptake
has been so high in the oldest age groups (modelled here at 95% in the over 50-year olds).
There are therefore 5% of over 50-year olds who have not been vaccinated, and 95% x
10% = 9.5% of over 50-year olds who are vaccinated but, nevertheless, not protected
against death. This is not the result of vaccines being ineffective, merely uptake
being so high.
Figure
11: Results of the central scenario of the Warwick model, showing the age and vaccine status
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
of
those
admitted to hospital (left) or dying (right) over time. Top plots are absolute numbers, bottom
975909/S1182_SPI-M-O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions.pdf
plots are proportions.

• Wist u dat de burgemeester van Amsterdam nu ook ineens meent iets af te weten van
de Covid-“vaccins”? In een video spreekt zij de Amsterdammers toe om zich vooral te
laten vaccineren, omdat het veilig en effectief is, en omdat zij dat zelf ook doet…
Klinkt dat als een aanbeveling?
https://www.at5.nl/artikelen/209239/halsema-geschrokken-van-lage-vaccinatiegraad-laat-je-niet-bangmaken-door-allerlei-misinformatie

• Weet u wat we hier nu weer van moeten denken?
De overheid in Western Australia geeft autorisatie voor het verschaffen of toedienen
van een vergif [Sars-CoV-2 (Covid-19) vaccin…

https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2021-05/210305-Authorisation-to-supply-administer-COVIDImplications of uneven vaccine
coverage
vaccine-No2-Aus-Defence-Force.pdf

57. These models do not account for vaccination coverage being different in different
communities. Early evidence suggests that coverage has, so far, been lower in some

• Wist u dat er een Moderna patent bestaat dat beschrijft dat er chemotherapeutische
minority ethnic groups. As a result, even if vaccination successfully drives down mortality
middelen, radioactieve ionen en andere therapeutische agentia in het Covid-“vaccin”
and morbidity overall, it is highly likely that outbreaks will still happen in some communities.
aanwezig
zijn? Zie de secties 182 en 712 in Modified polynucleotides for the
production of secreted proteins
18 of 23

Wist u dat…?

Désirée L. Röver
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Quantification
[0182]
In one embodiment, the polynucleotides, primary constructs or mmRNA of the present
invention may be quantified in exosomes derived from one or more bodily fluid. As used
herein “bodily fluids” include peripheral blood, serum, plasma, ascites, urine,
cerebrospinal fluid (CSF), sputum, saliva, bone marrow, synovial fluid, aqueous humor,
amniotic fluid, cerumen, breast milk, broncheoalveolar lavage fluid, semen, prostatic fluid,
cowper's fluid or pre-ejaculatory fluid, sweat, fecal matter, hair, tears,......
[0712]
In some embodiments, the payload may be a therapeutic agent such as a cytotoxin,
radioactive ion, chemotherapeutic, or other therapeutic agent. A cytotoxin or
cytotoxic agent includes any agent that may be detrimental to cells. Examples include,
but are not limited to, taxol, cytochalasin B, gramicidin D, ethidium bromide, emetine,
mitomycin, etoposide, teniposide, vincristine, vinblastine, colchicine, doxorubicin,
daunorubicin, dihydroxyanthracinedione, mitoxantrone, mithramycin, actinomycin D, 1dehydrotestosterone, glucocorticoids, procaine, tetracaine, lidocaine,........
Radioactive ions include, but are not limited to iodine (e.g., iodine 125 or iodine 131),
strontium 89, phosphorous, palladium, cesium, iridium, phosphate, cobalt, yttrium 90,
samarium 153, and praseodymium,......
Other therapeutic agents include, but are not limited to, antimetabolites (e.g.,
methotrexate, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, cytarabine, 5-fluorouracil decarbazine),
alkylating agents (e.g., mechlorethamine, thiotepa chlorambucil, rachelmycin (CC-1065),
melphalan, carmustine (BSNU), lomustine (CCNU), cyclophosphamide, busulfan,
dibromomannitol, streptozotocin, mitomycin C, and cis-dichlorodiamine platinum (II)
(DDP) cisplatin), anthracyclines (e.g., daunorubicin (formerly daunomycin) and
doxorubicin), antibiotics (e.g., dactinomycin (formerly actinomycin), bleomycin,
mithramycin, and anthramycin (AMC)), and anti-mitotic agents (e.g., vincristine,
vinblastine, taxol and maytansinoids).

• Wist u dat er ook een patent is voor een uitvinding waarmee iedereen kan worden
bespioneerd of hij of zij in aanraking met een ziekteverwekker is geweest. (116)
• Wist u dat er artsen zijn die zeggen dat Covid-19 helemaal niet bestaat?
Dr. Robert O. Young stelt dat de coronavirus pandemie één groot bedrog is om
mensen door angst te dwingen om een “vaccin” te accepteren, terwijl het werkelijke
doel daarvan is om de mens mondiaal genetisch te veranderen in het kader van de
transhumanistische AGENDA 2030.
https://projectcamelotportal.com/2021/04/30/phd-virologist-proves-covid19-does-not-exist/. ,
https://www.drrobertyoung.com/post/the-corona-virus-is-just-a-concept-that-only-exists-on-paper

• Wist u dat dr. Robert O. Young alle gevaren van de Covid-“vaccins”zeer uitvoerig heeft
gedocumenteerd?
https://www.drrobertyoung.com/post/doctor-exposes-the-corona-effect-covid-is-blood-coagulation ,
https://www.drrobertyoung.com/post/the-terrain-theory-vs-the-germ-theory ,
https://www.drrobertyoung.com/post/what-causes-oxygen-deprivation

• Bij het Lareb zijn de laatste dagen (rond 30 september) tienduizend meldingen
binnengekomen van bloedingen.
• Het Lareb zegt niet te wetenof er een verband is met de toename van 6 miljoen Pfizer
Covid-injecties… https://www.gezondheidsnet.nl/menstruatie/duizenden-meldingen-vanmenstruatiestoornissen-na-coronavaccin
Wist u dat…?

Désirée L. Röver
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Het non-speci eke stress syndroo
Reactie van mens en zoogdier op binnenkomende gifstoffe
Dr. Viera
Scheibner

Hans Selye MD
Fase 1
Alarm

Het lichaam is acuut aangedaan,
alle verdediging wordt ingezet.
Sterke stijging corticoïde.

uur 4, 13, 48
en
dag 5, 6 of 7

Het lichaam is op het toppunt van
Fase 2
weerstand tegen de giftige stof(fen), dag 10 of 11
Weerstand
infectie, of letsel.
Fase 3
Uitputting

De meest kritieke fase.
Iedere verdediging is uitgeput.
Het lichaam gaat nu ten onder,
of weet zich te herstellen.

dag 14-16
dag 21-24
dag 28
dag 47 e.v.

De Hongaars-Amerikaanse arts Hans Selye ontdekte in 1937 dat wanneer een mens
(of een ander zoogdier) één of meer gifstoffen binnenkrijgt — bijvoorbeeld een vaccin —
dan vertoont het lichaam een typerende serie van reacties (linker en middelste kolom).
Dit vaste patroon van activiteiten in drie fasen noemde hij het non-specifieke stress
syndroom. Dit patroon vindt plaats in mensen van iedere leeftijd!
Rond 1987 ontdekte de Australische wetenschappelijk onderzoeker Viera Scheibner PhD
een belangrijke toevoeging aan Selye’s stress syndroom. http://whale.to/v/scheibner.html)
Dankzij de computergrafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor
baby’s ontdekte zij binnen de drie fasen van Selye’s non-specifieke stress syndroom de
meest kritieke momenten (rechter kolom).
Toen dr. Viera Scheibner die gegevens vergeleek met die van gedocumenteerde
gevaccineerde wiegendood baby’s, bleken hun doodsmomenten te clusteren rond deze
typerende tijdstippen. En zo vond dr. Scheibner het oorzakelijk verband tussen
vaccinatie en wiegendood.
Aanvullend zag zij dat hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder het kind
de strijd had verloren tegen de overmacht aan gifstoffen uit de ingespoten vaccins.
Dag 16 is daarin een beslissende dag.
Let wel:
• De negatieve gevolgen van vaccins (incl. die van de Covid-“vaccins”) kunnen zich
onmiddellijk uiten, maar ook pas na jaren — vgl. de hersentumoren in volwassen
Amerikanen vanuit het SV-40 in de poliovaccins van hun jeugd, M. Carbone, 1992.
• De negatieve effecten in het non-specifieke stress syndroom door geïnjecteerde
gifstoffen gelden voor gevaccineerden van alle leeftijden.
• Vaak wordt er alweer een tweede dosis gespoten wanneer het lichaam zich nog
bevindt in de uitputtingsfase na de eerste dosis… Ook dit gebeurt bij de Covid“vaccins”.
• Hoe vaak vallen de doodsmomenten van Covid-“gevaccineerden” binnen de
kritieke dagen in het non-specifieke stress syndroom?
©2021
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Meldingen van de negatieve effecten na de respectieve Covid-“vaccins”
Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid
Meldingen zijn 1% tot 10% van de realiteit!

N.B. De Covid “vaccins’ zijn gentherapie: De injecties introduceren
synthetisch materiaal dat de cellen van de ontvanger genetisch manipuleert tot
(1) het veranderen in fabriekjes van het Covid-19 spike eiwit, waarna het immuunsysteem
wordt geacht daartegen antilichamen te maken.
Of (2) de injecties introduceren via een drager/vector synthetisch Covid-19 spike eiwit
Meldingen van de negatieve effecten na de respectieve Covid-“vaccins”
in de
cellen.
Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard
van de
Rijksoverheid Meldingen zijn 1=10% van de realiteit!
N.B. De Covid “vaccins’
zijn
gentherapie:
De
injecties
introduceren
(1)
synthetisch
materiaal datinjecties
de cellen vanzijn
de ontvanger
(Per 26-09-2021 zouden er in totaal 23.400.000
gezetgenetisch manipuleert
tot het veranderen in fabriekjes van het Covid-19 spike eiwit, waarna het immuunsysteem wordt geacht daartegen antilichamen te maken.
totaal
147.454
meldingen
van negatieve
gevolgen).
Of (2)met
de injecties
introduceren
via een
drager/vector synthetisch
Covid-19 spike
eiwit in de cellen.
(Per 26 september 2021 zouden er in totaal 23.400.000 injecties zijn gezet met totaal 147.454 meldingen van negatieve gevolgen).
Meldingen per Covid-“vaccin”
Company
Merknaam
Soort “vaccin”

(downloaded 16 juli 2021 , 6 en 23 augustus 2021)

Datum

16 jul

6 aug

Totaal aantal meldingen

37.667

49.265

Aantal meldingen na 1e injectie

25.800

Aantal meldingen na 2e injectie
Aantal gemelde negatieve effecten
Aantal meldingen met ernstig effect*

Moderna
Spikevax
mRNA “vaccin”

Pfizer/Biontech
Comirnaty
mRNA “vaccin”
26 sep

https://www.lareb.nl/coronameldingen
AstraZeneca
Vaxzevria
Vector “vaccin”

Janssen
Vector “vaccin”

16 jul

6 aug

26 sep

16 jul

6 aug

26 sep

74.383

13.228

17.958

24.053

34.060

35.210

35.639

32.957

44.839

8.046

9.973

11.944

32.847

33.440

11.867

16.308

29.544

5.182

7.958

12.109

1.213

1.770

164.448

213.466

313.689

77.886

1.287

1.656

2.104

183

107.751 145.532
241

309

6 aug

26 sep

8.343

10..076

12.379

33.946

8.343

10.075

12.378

2.675

0

1

1

208.664 213.366 218.262

47.353

56.309

67.313

49

99

137

598

703

790

16 jul

Meldingen over mannen
Meldingen over vrouwen

24,7%
75,3%

25,1%
74.9%

23,5%
76,4%

21,3%
78,6%

22%
78%

21,5%
78,4%

19,9%
80,1%

20.2%
79.7%

20,6%
79,4%

25,4%
74,3%

276%
72.2%

28,6%
71,2%

Gemeld door geïnjecteerde

93,5%

94.2%

95,5%

96,4%

96,9%

96,9%

97%

96,9%

96,8%

98,9%

98.7%

98,4%

Leeftijdsgroep meeste meldingen

50-59

50-59

30-39

40-59

40-59

40-49

60-69

60-69

60-69

20-29
50-59

20-29
50-59

20-29
50-59

Totaal aantal gespoten “vaccins”

ca. 11.8
miljoen

ca 11.8
miljoen

ca. 17,8
miljoen

ca. 1.3
miljoen

ca 1.3
miljoen

ca. 2
miljoen

ca. 2.8
miljoen

ca 2.8
miljoen

ca. 2.8
miljoen

ca. 0,6
miljoen

ca. 0,6
miljoen

ca. 0,8
miljoen

Gem. #neg. effecten per melding

4,37

4,33

4,21

5,89

6,00

6,05

6,13

6,05

6,12

6,68

5,59

5,44

Toelichting door Lareb: Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden.
Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan ernstig zijn wanneer behandeling in het ziekenhuis nodig is.
Désirée L Röver ©2021
versie 21-0928
Iedereen die is geïnjecteerd met het Janssen
“vaccin” heeft negatieve effecten
gemeld…

Covid-“vaccins” ~ inhoud & effecten

Toelichting door Lareb:
Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis,
levensbedreigend was of overlijden.
Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan ernstig zijn
als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Wist u dat…?

Désirée L. Röver
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Leeftijdsverdeling in de meldingen van negatieve effecten na “vaccinatie”

https://www.lareb.nl/coronameldingen

(Downloaded 16 juli 2021 en 26 september 2021)

LET OP: VERSCHILLENDE SCHAALVERDEINGEN!
Leeftijdsverdeling in de meldingen van negatieve effecten na “vaccinatie”

https://www.lareb.nl/coronameldingen
Zie de verschuivingen
in de leeftijdsgroepen van de schadegevallen
(Downloaded 16 juli 2021 en 26 september 2021)

Pfizer/Biontech 16 juli 2021
16-7-2021

Pfizer/Biontech 26 september 2021
28-09-2021 20:11
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Moderna 26 september 2021
28-09-2021 20:13
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Wist u dat…?
Systeem orgaan klasse
Ademhalingsstelsel en
borstkas

https://www.lareb.nl/coronameldingen
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Covid-“vaccins” ~ inhoud & effecten
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Zorgverlener | 88

Zorgverlener | 195

Gevaccineerde | 8255

Gevaccineerde | 12184

3/6
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Samenvatting van het Spike Proteïne en Grafeen Oxide Ontgifting Protocol
• Gecoat zilver (1-6 druppels per dag, afhankelijk van de mate van blootstelling) (Gecoat
zilver blokkeert de zwavelhoudende proteïne op de spikes uit het invoeren van de cel.
Zwavelrijke aminozuren op het spike-eiwit hebben een wisselwerking met zilver,
waardoor ze zich verkeerd vouwen).
• Glutathion (het belangrijkste voor ontgifting van het lichaam) of beter
• NAC (N-acetylcysteïne) (zorgt ervoor dat het lichaam zelf glutathion
aanmaakt enversnelt de ontgifting. NAC wordt beschouwd als een producent van de
superontgifter glutathion in het lichaam) Dosering: 1200-2400 mg per dag op een lege
maag. NAC wordt aanbevolen om grafeenoxide en SM-102 te ontgiften.
• Zink (30-80mg per dag, afhankelijk van de immunologische druk)
• Vitamine D3* (10.000 IU's per dag)
• Lyposferische vitamine C (30 ml, tweemaal daags)*
• Quercetine (500-1000 mg, tweemaal daags)*
• Jodium* (dosering hangt af van merk, meer is niet beter. Jodium is een product
waarmee je moet beginnen met kleine doseringen en dat je in de loop van de tijd
moet opbouwen.
• PQQ* (20-40 mg per dag)
• Shikimaat Belangrijkste bronnen:
- Dennennaald thee voor shikiminezuur of shikimaat (van groene eetbare
dennennaalden) Er zijn giftige dennennaalden, wees voorzichtig! Als je dennennaald
thee drinkt, drink dan ook de olie/hars die zich ophoopt! Shikimaat, shikiminezuur en
hun derivaten bezitten: kankerbestrijdende, antivirale, antimicrobiële,
anticoagulerende en antitrombotische eigenschappen.
- Venkel en/of steranijs thee: Deze zijn ook een uitstekende bron van shikimaat of
shikiminezuur (waarvan bekend is dat het de spike proteïne neutraliseert)
• C60 (1-3 druppels per dag): Een van de problemen die we zien bij degenen die
geïnjecteerd zijn, zijn verstoringen in hun energetisch veld (magnetisme) en
ontstekingshaarden. C60 is een rijke bron van elektronen en werkt als een brandblusser
tegen ontstekingen en tegelijkertijd (omdat het zich bio-distribueert door het lichaam)
zorgt het voor een normalisering van de elektronenstroom door het hele lichaam. In
deze categorie bieden wij twee producten aan, het traditionele C60 product* is
gemaakt door ondergetekende en het C60 SuperConcentraat* is gemaakt door een
bevriende koolstofwetenschapper en bevat een hogere concentratie elektronen. C60
wordt aanbevolen om spike eiwit te neutraliseren, grafeenoxide en SM-102 te
ontgiften.
• Houtskool (2-4 capsules per dag): Houtskool is de ontgifter bij uitstek en wanneer het
op een lege maag wordt ingenomen, werkt het zich een weg naar beneden in de
darmen en activeert het een bloedzuiveringsproces dat bekend staat als "interstitiële
dialyse". Ons Kohlbitr* product is het beste geactiveerde kokoshoutskool ter wereld en
we bieden nu ook het mildere berkenhoutskool aan.*
• Citrusvruchten (vooral bloedsinaasappels, vanwege hun hoge hesperidine gehalte —
hesperidine is een chalcone zoals quercetine dat spike eiwit deactiveert)
• Pepermunt (zeer hoog in hesperidine)
Wist u dat…?
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• Wist u dat natriumbicarbonaat (baking soda) ook nuttig is voor het beperken van de
schade door de mRNA-“vaccins”?
mRNA is ribonucleïnezuur, het is dus een zwak zuur. Dit verliest een waterstofatoom
wanneer het in een basische omgeving is. Natriumbicarbonaat kan het bloed een
beetje meer basisch maken, het verhoogt de pH met 0.12. Dus hoe meer basisch de
omgeving, des te meer deze reactie zal plaatsvinden: -mRNA --> mRNA(-) + H(+)
Wanneer het mRNA eenmaal een negatieve lading heeft, kan het de celmembranen
niet passeren en zal het via de urine worden uitgescheiden.
Iemand met een bloed pH van 7.3 kan met natriumbicarbonaat die pH verhogen naar
7.42 waardoor er 30% meer van het mRNA wordt geïoniseerd.
Ingeval van een of ander negatief effect na “vaccinatie”, kan het verhogen van de pH
helpen om die uitkomsten te beheersen.
***

Wist u dat…?
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LIJST VAN BEDENKELIJKE PUNTEN BIJ COVID-“VACCINS” (Chris Elliot)
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/27/reasons-not-to-get-covid-vaccine.aspx

• Moderna en Johnson & Johnson hebben nog nooit eerder een vaccin gemaakt.
• Wist u dat Pfizer, AstraZeneca en Johnson & Johnson heel vaak zijn veroordeeld voor
criminele handelingen en dat ze in de loop der jaren tientallen miljarden dollars boete
hebben moeten betalen voor de schade die hun producten maakten?
Kunnen we zeker weten dat we deze lieden ooit kunnen vertrouwen?
• De vaccinproducenten kunnen niet worden vervolgd wanneer hun producten schade
berokkenen aan de ontvangers…
• Wat betreft het iemand aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van een
geïnjecteerd Covid-“vaccin”, dat is onmogelijk na schriftelijke toestemming voor het
injecteren daarvan. De ontvanger is in dat geval succesvol misleid om vrijwillig mee te
doen aan een experiment…
Bij de huidige Covid-“vaccins” is geen enkele sprake van informed consent, want de
informatie die de ontvanger tevoren krijgt — àls hij/zij die al krijgt — is niets meer dan
de overheids-propaganda, dus niet meer dan een fractie van de werkelijkheid…
• Vanaf 2000 hebben veel wetenschappers geprobeerd om een coronavaccin te maken.
Al die pogingen zijn steeds mislukt, de proefdieren gingen allemaal dood…
Na vaccinatie vormden zich ‘mooie’ antilichaamresponsen. Maar kwamen de dieren
daarna in contact met het ‘wilde virus’, dan ontwikkelde hun immuunsysteem een
cytokinenstorm door een onverklaard fenomeen: ADE (antilichaam-afhankelijke
versterking), of VED (door vaccin versterkte ziekte).
Dit betekent een verstoring in het samenspel tussen het aangeboren en het adaptieve
immuunsysteem. Dan spreidt de infectie zich als een dolle en ontstaat er een enorme
sepsis. https://www.youtube.com/watch?v= rRu8cFGVI9g
Nergens in de documenten die de fabrikanten inleverden voor de voorlopige
goedkeuring van hun Covid “vaccins” staat dat ze dat probleem hebben overwonnen
— de trials zijn allemaal nog tot minimaal december 2022 in volle gang.
ADE/VED zien we vandaag de dag dan ook precies zo bij de Covid-19 “vaccin”
ontvangers!
• Meer gaten in de data voor veiligheid of effectiviteit van de Covid-injecties zijn er met
betrekking tot:
(1) Iedereen onder de 18 of boven de 55 jaar;
(2) Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven;
(3) Auto-immuun condities;
(4) Immuun-gecompromitteerde individuen;
(5) Transmissie van Covid;
(6) Voorkómen van sterfte door Covid;
(7) Beschermingsduur
• De studies door de fabrikanten zijn nog ruimschoots bezig, dus er is geen enkele
informatie bekend over veiligheid op de lange termijn…
Vanuit wat we zien dat zich op korte termijn voltrekt, kunnen we er van uitgaan dat
geen van deze injecties ooit veilig genoemd kunnen worden!
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• De mensen die zich laten injecteren met een Covid-vaccin, worden òf gedwongen
(bejaardenhuizen, verpleeghuizen, werk, e.d.) of hebben niet de volledige informatie
omdat de overheid?rIVM die niet geeft… Iedereen is proefkonijn!
De mensen die verre blijven van de Covid-“vaccins” zijn in feite de controlegroep,
ware het niet dat de geïnjecteerden allerlei zaken uitscheiden (transmissie) — zoals
elektromagnetische frequenties, spike eiwitten en prionen — die een negatieve
invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van niet-geïnjecteerde
mensen !
• Onderrapportage van de negatieve effecten door vaccins — inclusief een Covid“vaccin” — is een bekend fenomeen. In de VS kwam een Harvard-studie tot de
conclusie dat minder dan 1% van de negatieve gevolgen na vaccinatie wordt gemeld.
Dat zal in NL niet anders zijn. Artsen melden nauwelijks en slachtoffers leggen de link
vaak niet en/of weten de weg niet. (Melden kan bij www.lareb.nl). Simpele klachten na
vaccinatie/injectie worden door het Lareb gemakkelijk toegewezen. Ingeval van
ernstige klachten wordt het causaal verband met een injectie meestal afgewezen…
• De Covid-“vaccins” stoppen niet de overdracht van- of infectie met Covid-19…!
1. Een Covid-“vaccin’ kan ons niet stoppen het virus te verspreiden;
2. Wanneer we eenmaal het Covid-virus hebben, kan een Covid-“vaccin’ verdere
infectie niet stoppen;
3. Een Covid-“vaccin”krijgen betekent dat we alle risico’s van deze experimentele
vaccins accepteren, terwijl het beste wat dat zou kunnen doen, het verminderen
van de symptomen is? (Daarvoor bestaan er een heleboel gezonde midden!).
• Veel Covid-geïnjecteerden krijgen Covid!
Is dat waarom in april 2021, naar men zegt, de ziekenhuizen vol liggen?
• Bij de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie (www.bpoc2020.nl) heeft een
ambulancebroeder gemeld dat de meeste ritten die hij maakt, Covid-“vaccin”
geïnjecteerden betreft.
• De dodentallen van Covid worden schromelijk overdreven. De gemiddelde
overlevingsgraad van Covid is 99,74%… Creatieve boekhouding en woordspelletjes
schroeven de cijfers op. Zo worden artsen gedwongen om bij terminale
kankerpatiënten als doodsoorzaak Covid in te vullen!
• Anthony Fauci en zes anderen bij de NAID/NIH bezitten patenten in Moderna’s
“vaccin”.De National Institute of Health claimt gedeeld eigendom daarvan…
Hoezo conflicterende belangen?
• Anthony Fauci speelt bovendien een hoofdrol in het in de VS verboden “gain of
function” onderzoek, het meer virulent en/of verspreidbaar maken van een
ziekteverwekker. Wat in de VS werd verboden, zette hij voort in Wuhan!
• Virussen muteren constant. Iedere vaccinproducent is dus per definitie altijd te laat!
• Nergens in de lame stream media wordt ooit gesproken over de zin en onzin van de
coronamaatrdegelen als lockdowns, avondklok, anderhalve meter, veiligheid en
effectiviteit “vaccin”studies, hoe te zoeken naar gevoeligheid voor vaccinschade,
andere therapeutische oplossingen dan vaccins…
Veel video’s over Covid zijn te vinden op https://www.bitchute.com/channel/
w2wlZfYBhLAR/
Wist u dat…?
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