Geachte professor Van Dissel,
Graag wil ik een hand vol gedachten met u delen met wat vragen ter verheldering. Ze zijn ook
buitengewoon belangrijk voor het vertrouwen in de overheid, het RIVM en het
Rijksvaccinatieprogramma. Ik weet dat u bent uitgenodigd door de advocaat mr. Michael Verstraeten.
Indien u daar niet op ingaat, gaat het debat virtueel plaatsvinden, omdat hij zegt genoeg
beeldmateriaal te hebben om een montage te maken van vragen en antwoorden. Dat is nu overigens
niet mijn bedoeling. Ik wil samen met u nadenken en daarom heb mijn gedachten geordend in vijf
punten:
1. Vroegbehandeling en elektromagnetische straling
2. Immuunsysteem en elektromagnetische straling
3. Vragen naar aanleiding van de ‘pandemie’
4. Moet er wellicht iets heel anders aan de hand zijn?
5. Informatie die transparant maakt.
Graag denk ik op deze aandachtsgebieden samen met u op een integere manier na over de
onderstaande vragen die voortkomen uit de situatie tot nu.
Eerst noem ik in sectie 1 die vragen en licht ze rood weergegeven beknopt toe. Daarna keer ik in
sectie 2 de benadering om: dan komen om die vragen (die ik dan rood weergeef) voort uit het betoog. Met
vermelding van bronnen (eerst beperkt, in sectie 2 uitvoerig).
Vragen uit het document bij de vijf aandachtsgebieden kort ‘aangekleed’:
1. Vroegbehandeling en elektromagnetische straling
- Wat is er aan de hand als de IFR van Covid-19 gelijk is met het overlijdensrisico van
een griep die opeens niet meer zou bestaan?
IFR van Covid-19 én griep bedraagt 0,15%.
(https://www.maurice.nl/2020/10/04/opmerkelijke-overeenkomsten-griepseizoen-2020-en-2018/; OPN
JOURNAAL; VAN 8 JANUARI - YouTube).

-

-

Gaat het misschien om een (kunstmatig?) Spike-eiwit of daarvan de mRNA code, omdat
het virus tot vandaag niet is bewezen?
In de Duitse bankenwereld is al maanden € 1.500.000 beschikbaar voor het
wetenschappelijk bewijs van het bestaan van SARS-CoV-2 en de relatie met Covid19.
(https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/).
Waarom wordt in Nederland vroegbehandeling uit alle macht tegengewerkt met de
smoes dat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor zelfs het (off-label) gebruik
(enkel in Nederland) en dit zelfs kan leiden tot bestuurlijke boetes?
Ivermectine (vgl. Hydroxychloroquine) verlaagt de virusreplicatie met een factor 1.000.
Artsen en economen zeggen dat Tienduizenden levens hadden kunnen worden gered
als onderzoek naar Covid-19 behandelingen niet was onderdrukt.
((20) Covid19Crusher op Twitter: "Results of a test of ivermectin in the research institute of Prof. Dr. Kurt
Zatloukal in Med Uni Graz, Austria, now undergoing peer-review. "Ivermectin was able to reduce virus
replication by a factor of 1,000 even at low concentrations"" / Twitter;
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-for-covid19.aspx?ui=62204e7184ff0eedad8ff17fe7620d243b329f296a108f24546124d1626016a1&sd=20200729&cid
source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210521&mid=DM880136&rid=1162778
456; https://childrenshealthdefense.org/defender/tens-of-thousands-lives-could-have-been-saved-covidtreatments/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=df95c830-790f-4dae-b3ad-0890327ca36c).

-

Wat is er aan de hand met het verdwijnen van griep?
Griep lijkt vervangen door Covid-19
(https://www.scientificamerican.com/article/flu-has-disappeared-worldwide-during-the-covid-pandemic/)

-

Is het niet alarmerend dat 5G straling gevaarlijk is voor onze privacy / democratische
vrijheid én onze gezondheid?
Er lijkt een relatie tussen Covid-19, elektromagnetische straling en bevolkingscontrole.
(https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12408/5g_dekking_nu_in_54_steden_in_zwit
serland_bewoners_massaal_ziek)

2.

Immuunsysteem en elektromagnetische straling
- Waarom moesten opvallend veel wetenschappelijke artikelen over dit verband worden
teruggetrokken?
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Uit 1.531 peer-reviewed onderzoeken – die door meerdere wetenschappers zijn
gecontroleerd – blijkt, dat de gebruikte elektromagnetische stralingsniveaus een
negatieve impact hebben op onze gezondheid.
(J. van Gils, 5G – zegen of vloek? Uitg. Lemniscaat – Rotterdam 2020; ; https://anbb.nl/kwesties/q32ondervindt-u-op-enigerlei-wijze-gezondheidsklachten-door-straling).

3. Vragen naar aanleiding van de ‘pandemie’
- Kunnen de stralingsfrequenties geen oorzaak zijn van fysiologische veranderingen in
o.a. ons immuunsysteem?
(J. van Gils, 5G – zegen of vloek? Uitg. Lemniscaat – Rotterdam 2020)

-

-

-

-

Kan juist die elektromagnetische straling de oorzaak van zijn van de PCR-piek?
PCR-test onvoldoende voor massascreening en als basis van beleid.
(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.06.21256289v1).
Welke belangen schaadt erkenning van het verband tussen stralingsbelasting en
gezondheid?
Artsen en therapeuten krijgen te maken met een groeiende groep mensen die
gevoelig zijn voor vormen van straling.
(https://www.stralingsadviesonline.nl/straling-en-gezondheid/).
Kan de zogenaamde ‘pandemie’ als het ware worden uitgerekt / uitgesmeerd over een
langere periode door ontregeling van ons immuunsysteem?
Mensen met een goed werkende afweer overlijden niet aan Covid-19.
Heeft u een oplossing voor mensen met een goed werkend immuunsysteem en
gezonde leefstijl, opdat zij zonder ‘vaccinatie’ duurzaam aan het maatschappelijk
leven kunnen deelnemen?
Intussen is er een snelle ontwikkeling naar maatschappelijke uitsluiting van deze
groep. De ‘Tijdelijke’ wet maatregelen covid-19 moet per 1 juli a.s. ingaan en alle
mensen verplicht zich constant te laten testen. Want gevaccineerde mensen testen te
vaak positief. Dus worden geruisloos de richtlijnen voor de PCR-test ‘aangepast’ in
het voordeel van de vaccinproducenten: om ervoor te zorgen dat 95% van de
gevaccineerden niet langer positief test op Covid-19, maar wel positief is. Bovendien
lijkt sterke daling van het aantal mensen dat vals positief is getest toch slechts
schijnbaar de ‘werking van de vaccins’ te bewijzen? Met deze wet kunnen we
allemaal, van dag tot dag, week tot week, tot tweederangs burger worden gemaakt. Is
de cirkelredenering niet een ultieme aanval op de mensheid, een misdaad tegen de
menselijkheid zelfs? Is het gek dat volgens RTL Nieuws ruim de helft van Nederland
niet reageert op de oproept tot vaccineren? Terwijl ‘vaccinatie’ ons natuurlijke
afweersysteem voorgoed op de achtergrond drukt, aldus dr. Geert Vanden Bossche.
Het zijn de gevaccineerde individuen die de mensheid gaan bedreigen. Dr. Luc
Montagnier verwoordt dit fenomeen – nadat hij kennis nam van de ingrediënten – als
volgt: er is geen hoop is en geen behandeling mogelijk voor degenen die al zijn
gevaccineerd. Dr. Vernon Coleman wenst dat zij ongelijk hebben, maar gelooft het
niet.
(https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR0ameW24u8WlGfgVTv19z5TlCr93e_tSLOLzIGmHSKaE1eezfkQcF-x6Y;
https://www.youtube.com/watch?v=jCr2Cni4bkY; Gevaccineerde mensen testen te vaak positief. Dus
worden geruisloos de richtlijnen voor de PCR-test ‘aangepast’. | Artsen Voor Vrijheid;
https://commonsensetv.nl/je-kunt-niet-alles-weten/; https://stefannoordhoek.medium.com/een-gitzwartedag-in-de-geschiedenis-van-europa-eecc0a4b6fa Hoe overtuig je priktwijfelaars? 'Ga een serieus gesprek
aan zonder te oordelen' | RTL Nieuws; Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks: Interview
with Geert Vanden Bossche - YouTube; https://www.vaccinatieschade.be/content/geert-vanden-bosschenoemt-vaccinatiepolitiek-een-ramp; https://www.lci.fr/sante/les-variants-sont-ils-crees-par-les-vaccinscomme-l-affirme-l-ancien-prix-nobel-francais-luc-montagnier-2186402.html;
https://www.youtube.com/watch?v=7Etld93t5A0; Covid-19 Vaccines Are Weapons of Mass Destruction and Could Wipe out the Human Race | Dr Vernon Coleman).
Acuut op straat doodvallen (Wuhan) kan toch niet als gevolg van een infectie, maar wel

door EMF straling / verlamming en bewustzijnsverlies?
Overlijden aan een vorm van griep gebeurt niet per acuut.
(https://www.zerohedge.com/covid-19/-crowds-reported-wuhan-cemeteries-raising-questions-about-actualdeath-toll).

-

Hoe verklaart u dat mogelijk meer dan een miljoen mensen zijn gestorven tussen het
activeren en ontmantelen van 5G masten in Wuhan?
Ook volgens Benjamin Fulford is er een groeiende hoeveelheid bewijs over het begin
van de pandemie-campagne. Die werd gestart met een massale 5G
elektromagnetische aanval.
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(file:///C:/Users/Ruth/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GNXRLJG4/2021-0412%20BF.pdf; https://anbb.nl/kwesties/q32-ondervindt-u-op-enigerlei-wijze-gezondheidsklachten-doorstraling).
4.

Moet er wellicht iets heel anders aan de hand zijn?
- Waarom worden anders dan in het grote India Ivermectine en Doxicycline in
Nederland nog steeds niet gegeven?
De deelstaat Uttar Pradesh (230 miljoen inwoners op 240.928 km2) had met een
bevolkingsstudie met Ivermectine en doxicycline spectaculaire resultaten.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ki8dAdwyHg; Gold Standard: Ivermectin Protocol | COVID Candy
(archive.org); (COVID-19-Fälle sinken in Indien durch die Verabreichung von Ivermectin und
Hydroxychloroquin und die WHO/Big Pharma flippt aus | uncut-news.ch (uncutnews.ch);
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-for-covid19.aspx?ui=62204e7184ff0eedad8ff17fe7620d243b329f296a108f24546124d1626016a1&sd=20200729&cid
_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20210521&mid=DM880136&rid=116277
8456)

-

Is het niet de moeite waard deze vragen eerlijk gefundeerd en integer te
beantwoorden?
Er is nog nooit een vaccin geweest dat zoveel mensen heeft getroffen! Dierproeven
met Covid-19 vaccins zijn gestopt, omdat dieren eraan dood gingen.
(Senate Committee on State Affairs (Part I) - May 6th, 2021 (granicus.com); COVID Vaccine Trials In
Animals Were Stopped Because They Kept Dying, Revealed In Texas Senate Hearing | GreatGameIndia).

-

Nu we de IFR van Covid-19 kennen en van de ongehoord veel en zelfs veel dodelijke
bijwerkingen weten, en tevens realiseren dat er medicijnen zijn, moet toch de zelfs
tijdelijke vergunning voor de ‘vaccins’ per direct worden ingetrokken?
Uit de statistieken blijkt verder dat 75%-80% van het aantal slachtoffers in de
werkende bevolkingsgroep (18-64) jaar valt. Dat staat in schril contrast met het virus
zelf, dat juist bijna uitsluitend 70-plussers en bepaalde specifieke risicogroepen (zoals
chronisch zieken) erg ziek kan maken of doet overlijden.
(https://www.naturalnews.com/2021-05-07-salk-institute-reveals-the-covid-spike-protein-causing-deadlyblood-clots.html).

-

Is het niet onbegrijpelijk dat zoveel artsen zich laten meeslepen door een angst
waarvoor niet de professie, maar de overheden verantwoordelijk zijn?
Intussen komen er steeds meer berichten dat artsen patiënten met bijwerkingen van
de als ‘vaccinatie’ gegeven behandeling letterlijk en figuurlijk laten stikken. U weet met
mij dat die bijwerkingen er niet om liegen: de video biedt een schokkende realiteit van
drie mensen (zorgmedewerkers?) die expliciete vaccin voorstanders waren.
(OUTRAGEOUS: Mainstream doctors are REFUSING to see or treat vaccine-damaged patients because
they don’t want to get involved in “controversial” diagnoses – NaturalNews.com;
https://thehighwire.com/videos/they-dont-want-to-see-people-like-us/).

-

Het is toch verbijsterend als er op deze discutabele gronden medische apartheid en
een voorwaardelijke samenleving wordt geïmplementeerd?
In wezen zou deze experimentele ‘vaccinatie’ volgens dr. Larry Palevsky en dr. Sherri
Tenpenny en veel anderen zelfs verwoestend zijn voor ons natuurlijke
immuunsysteem: een moordwapen.
(Critically Thinking with Dr. T and Dr. P - Episode 46 with Special Guests from LifeSite News (rumble.com);
Niet-gevaccineerden welkom! - Karel Beckman met Olaf Weller - YouTube; https://www.frontnieuws.com/drsherri-tenpenny-dit-is-een-perfect-ontworpen-moordmachine/).

-

-

-

U zult de hoogleraar dr. Ioannidis en zijn onderzoek zeker ook kennen, maar dan
moet er toch heel iets anders aan de hand zijn dan ons wordt voorgehouden?
Over de bewezen gelijke IFR van Covid-19 en griep én de uitsluitend negatieve
resultaten van de lockdown ook door veel andere onderzoekers bewezen, moet er
een groots plan spelen om daar tegenin te kunnen gaan. Klinisch en pathologisch
blijkt er geen verschil tussen Influenza en Covidt-19.
(https://doi.org/10.1111/eci.13554; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484;
https://twitter.com/patricksavalle/status/1396762384178556932).
Gaat het misschien om een (kunstmatig?) Spike-eiwit of daarvan de mRNA

code?
Want dat er iets ernstigs aan de hand is, staat vast. Al was het maar de aanhoudende
lockdown.
Doen we dan bij ‘vaccineren’ iets vergelijkbaars als het Spike-eiwit door mRNA in te
brengen (met humorale afweer / cellulaire [auto]immuunreactie als gevolg tegen een als vreemd ervaren
‘eigen’ eiwit)?
De potentiële negatieve gevolgen van het Spike-eiwit dat door ons lichaam wordt
aangemaakt nadat we het vaccin hebben genomen, is volgens vele medische
wetenschappers een reden voor zorg.
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Klokkenluider uit Berlijns verpleeghuis: verschrikkelijke sterfgevallen na vaccinatie - Frontnieuws).

-

Waarom heeft het RIVM geen serieus werk gemaakt van aerosolen, luchtvochtigheid
en ventilatie?
Voor zichzelf vertaalde de overheid dit in technische aanpassing binnen de
Parlementsgebouwen, maar niet in de zorgcentra.
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding; https://maurice.nl/2020/07/19/de-timmerlieden-vanwho-en-rivm/)

-

Zouden niet veel mensen het gesprek met prof. dr. Peter A. McCullough moeten zien
en de documentaires van de hoogleraren Coleman en Haditchj?
Politiek presentator Tucker Carlson geeft dr. McCullough de kans om helder en
duidelijk te vertellen hoeveel mensen onnodig sterven, omdat huisartsenzorg is
verboden. Het verhaal wekt bij Carlson verbazing. De documentaires van de
hoogleraren Coleman en Haditsch verdienen eenzelfde aandacht. Want hoe ziet een
‘veilig en effectief’ vaccin er werkelijk uit?
(Dr. Peter McCullough tells ‘Tucker Carlson Today’ the world has gone 'off the rails treating COVID-19 WVII /Fox Bangor; https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destructionand-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html; De meest verwijderde docu van het moment!
Corona op zoek naar de Waarheid… — blckbx.tv; https://childrenshealthdefense.org/wpcontent/uploads/what-does-a-safe-and-effective-vaccine-look-like.pdf? Covid-19 Vaccines Are Weapons of
Mass Destruction - and Could Wipe out the Human Race | Dr Vernon Coleman).

-

-

Het is toch heel opmerkelijk dat de overheid zich zo in detail bezig houdt met de
promotie in marketing en dwang van ‘geneesmiddelen’ en het afraden / verbieden van
vroegbehandeling?
Waarom moeten we volgens Pfizer uit de buurt blijven van gevaccineerde mensen?
Omdat het ‘vaccin’ geen vaccin is, besmettelijk maakt en nog meer. Een volgende
stap zijn de zelf verspreidende vaccins.
(https://www.lifesitenews.com/opinion/former-pfizer-vp-why-are-we-being-lied-to-about-covid-theres-nogood-reason; https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/05/20/het-aantal-vrouwen-met- miskramen-tengevolge-van-het-covid-vaccin-stijgt-met-2000-in-slechts-veertien-weken-tijd-vk/).

5. Informatie die transparant maakt
- Moeten we de schijnveiligheid met de antisociale, medisch gevaarlijke en door de
overheid misbruikte mondkapjes niet heel snel afschaffen?
Mondkapjes beschermen de gezonde niet tegen ziek worden én ze creëren ook
ernstige gezondheidsrisico’s voor de drager. Het komt erop neer dat als je niet ziek
bent, je geen mondkapje moet dragen (dr. Russell Baylock). Zo was het vóór de
genoemde draai.
(https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/).
- Kunnen u en ik tegen de gesignaleerde antidemocratische en vrijheid berovende
tendensen een daad stellen?
Drie voorbeelden laten zien dat alles lijkt te verlopen volgens een plan met één
basiskenmerk: afnemen van privacy en vrijheid vanuit een dubieus gedachtegoed. Dat
blijkt ook uit de ‘Tijdelijke’ wet maatregelen covid-19 die per 1 juli a.s. moet ingaan.
(https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR0ameW24u8WlGfgVTv19z5TlCr93e_tSLOLzIGmHSKaE1eezfkQcF-x6Y).

-

Bent u bereid op mijn overwegingen, vragen en voorstel in te gaan?
Zie laatste alinea’s van dit document.
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Sectie 2: geeft dezelfde vragen weer, maar nu omgekeerd. De vragen zijn nu rood weergegeven
vanuit het uitvoeriger betoog. Met vermelding van bronnen (nu uitvoeriger). `
1. Vroegbehandeling en elektromagnetische straling
Hier doel ik op de experimenten met 4G en de komst van 5G. De arts prof. dr. Pierre Kory getuigt voor
het Amerikaanse Congres over wetenschappelijke onderzoeken van een reeds bestaand
‘wonderbaarlijke’ middel Ivermectine (vgl. Hydroxychloroquine). Als het wordt ingenomen ‘zul je niet ziek
worden van SARS-CoV-2’. Het verlaagt de virusreplicatie met een factor 1.000.
https://www.facebook.com/koen.verhagen.7/posts/10160977651510760; (20)
Covid19Crusher op Twitter: "Results of a test of ivermectin in the research institute of
Prof. Dr. Kurt Zatloukal in Med Uni Graz, Austria, now undergoing peer-review.
"Ivermectin was able to reduce virus replication by a factor of 1,000 even at low
concentrations"" / Twitter; (20) Mountain Valley MD op Twitter: "Our patented
solubilized Ivermectin, Ivectosol™, shows great potential as an effective treatment for
COVID-19! We applied our solubilizing technology to Ivermectin to create a highly
soluble formula that requires a fraction of the drug &amp; is much more easily absorbed
&amp; processed. https://t.co/Lgd4oXCoWT" / Twitter

We moeten volgens basale medische regels toch vroegbehandeling zoeken? Dit geldt vooral voor
mensen met comorbiditeiten, omdat er anders weinig voor hen kan worden gedaan. Hadden niet
tienduizenden levens kunnen worden gered als onderzoek naar Covid-19 behandelingen niet was
onderdrukt?
https://childrenshealthdefense.org/defender/tens-of-thousands-lives-could-have-beensaved-covid-treatments/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=df95c830790f-4dae-b3ad-0890327ca36c;Have sufficient oxygen to meet current needs: Goa
Health secretary | Goa News - Times of India (indiatimes.com); Vroegbehandeling is
blinde vlek in coronabeleid: ,,Ik ga bij wondroos ook niet wachten totdat een patiënt in
shock thuis ligt” (frieschdagblad.nl);
https://journals.lww.com/americantherapeutics/fulltext/2021/00000/review_of_the_emer
ging_evidence_demonstrating_the.4.aspx;

Waarom wordt in Nederland vroegbehandeling uit alle macht tegengewerkt met de
smoes dat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor zelfs het (off-label) gebruik
(enkel in Nederland) en dit zelfs kan leiden tot bestuurlijke boetes?
https://zelfzorgcovid19.nl/huisartsen-in-de-handboeien-door-boeted:reiging-covid-19behandeling/; https://swab.nl/nl/covid-19#to_28

Is dat niet simpelweg, omdat anders – zoals ook weer het EMA advies om patiënten te behandelen
met sotrovimab – de legitimiteit wegvalt onder de ontwikkeling van vaccins? Bij obductie van aan
Covid-19 overleden patiënten is geen SARS-CoV-2 aangetroffen (Duitsland, Rusland, Bulgarije, …) en griep
is de wereld uit. Scientific American laat zien hoe “de griep is verdwenen”, maar laat na om de
conclusie te trekken dat dit is omdat de naam is veranderd in ‘Covid-19’.
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-sotrovimab-vir-7831treating-covid-19; https://www.scientificamerican.com/article/flu-has-disappearedworldwide-during-the-covid-pandemic/;
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210521_95914135

Wat is er aan de hand met het verdwijnen van griep?
Kory schreef over 5G een wetenschappelijke monografie van 1.086 pagina’s: Het grootste onethische
wetenschappelijke experiment in de menselijke geschiedenis.
https://www.emfacts.com/2020/02/the-largest-unethical-medical-experiment-in-humanhistory-monograph/

Het is niet bewezen dat het onschadelijk is, Israël, Brussel en Zwitserland verbieden 5G, met 5G
neemt Data Harvesting verder toe, door 5G is niemand ergens meer veilig en iedereen wordt
persoonlijk getarget en continue bang gemaakt met als doel total control én volgens Mona Keijzer
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Crowd control een handige 5G-feature voor de overheid. De
slotsom is dat 5G straling gevaarlijk is voor onze privacy / democratische vrijheid én onze gezondheid.
(staatssecretaris Economische zaken en Klimaat) is

https://youtu.be/JhkrXE7vcBo; https://5gwatdoenweermee.nl/blog;
https://5gisnietoke.nl/; https://www.stop5gnl.nl/; https://stralingsbewust.info/;
https://stralingsbewust.info/stralingsdeskundigen-en-meetspecialisten/;
https://stichtingehs.nl/;
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12509/zwitserla
nd_5g_bundesrat_gegen_h%C3%B6here_grenzwerte;
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/kostof
f20180220.pdf; https://www.worldunity.me/nederlandse-staatssecretaris-geefttoe-dat-5g-wordt-gebruikt-voor-crowd-control/;
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12408/5g_dekki
ng_nu_in_54_steden_in_zwitserland_bewoners_massaal_ziek

Er lijkt een relatie tussen Covid-19, elektromagnetische straling en bevolkingscontrole.
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/12408/5g_dekking
_nu_in_54_steden_in_zwitserland_bewoners_massaal_ziek
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2. Immuunsysteem en elektromagnetische straling
Wij realiseren ons als mens hoe kwetsbaar we zijn, hoe belangrijk het is dat we fysiek sterk zijn en dat
ons immuunsysteem zich kan verweren. Uit 1.531 peer-reviewed onderzoeken – die door meerdere
wetenschappers zijn gecontroleerd – blijkt, dat de gebruikte elektromagnetische stralingsniveaus een
negatieve impact hebben op onze gezondheid.
Nu wordt er een netwerk uitgerold met nog meer straling en met een hogere datadichtheid. Dat zal 98
procent van Nederland gaan bedekken. Het lijkt er op dat de mainstream instituten selectieve
informatie publiceren. Er bestaat geen onderzoek waaruit blijkt dat zenderstraling veilig is. Het staat
vast dat er rond Covid-19 iets ernstigs aan de hand is, maar wat?
J. van Gils, 5G – zegen of vloek? Uitg. Lemniscaat – Rotterdam 2020

Op de site van de ANBB staat met bronvermelding een mooi overzicht van mogelijke klachten. Van
belang is wellicht dat sommige mensen klachten kunnen tegen gaan door tijdig librium of valium in te
nemen. Deze stoffen stimuleren het remmend vermogen van het zenuwstelsel als er een teveel aan
prikkels komt, bijvoorbeeld door elektromagnetische velden. Het is een tijdelijk effect en de
hoeveelheid in te nemen stof is moeilijk in te schatten. Wanneer je naar een gebouw / gebied gaat
waar de straling is, moet je weten hoever tevoren je de medicatie moet inzetten. Ook moet je
voorkomen dat de ingenomen medicatie een probleem wordt, omdat dit niet zonder gevaar is. Kortom:
veel haken en ogen als je curatief denkt. Preventief denken houdt in dat je voorkomt dat er straling is.
De echte oplossing is het verlagen van het niveau van straling, zoals in de ons omringende landen al
is gebeurt. Nederland staat qua toegelaten stralingsniveau bovenaan: dat moet toch naar beneden als
we om de gezondheid van burgers geven? Zo ieder gemeente niet moeten kunnen meten, omdat het
niveau en de kracht van de straling blijkt te variëren?
https://anbb.nl/kwesties/q32-ondervindt-u-op-enigerlei-wijzegezondheidsklachten-door-straling

Er is duidelijk verband tussen elektromagnetische straling van 3-5G en gezondheid. Mitsdien ligt hier
ook een verantwoordelijkheid van het RIVM? Met de melding vorig jaar vanuit Zwitserland over een
dekking van 54 steden bleken de bewoners massaal ziek te worden. Onthullend was het verhaal van
een hoge Chinese militaire inlichtingenofficier. “Ik ken de waarheid over de ‘coronavirus’ uitbraak. Het
is veel erger dan de media je vertellen. Ik heb informatie die volgens mij kan leiden tot de
omverwerping van mijn regering. Het is ook relevant voor miljarden mensen buiten China, die nu
allemaal in existentieel gevaar zijn. Het was een van mijn collega's die op het geniale idee kwam om
te doen alsof mensen met de gewone griep leed aan het coronavirus. Hierdoor konden we de ware
aard van de ziekte verbergen. De volgende videobeelden tonen het echte gezicht van het Chinese
communisme, dat vandaag de dag de ergste ‘doodscultus’ is geworden die ooit in de lange
geschiedenis van de mensheid bekend is geweest. Dr. Li Wenliang was een van de weinige artsen die
ten onrechte weigerde een diagnose te stellen bij grieppatiënten met het ‘coronavirus’ en werd
vermoord. De link bestaat nog, maar ”Deze video is verwijderd voor het schenden van

YouTube’s beleid”
5G dekking nu in 54 steden in Zwitserland: bewoners massaal ziek
(stopumts.nl); https://ufospotlight.wordpress.com/2020/02/13/chineseintelligence-officer-reveals-true-magnitude-of-chinas-coronavirus-crisis/;
https://www.youtube.com/watch?v=xOOe5X14JS0&feature=share&fbclid=IwA
R1cet-90EKIMbTOdN3WmWVWSLPRe24qwVglK369u4tE0O63AdyjOczfPk

Waarom moesten opvallend veel wetenschappelijke artikelen over dit verband worden
teruggetrokken?
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3. Vragen naar aanleiding van de ‘pandemie’
Vanwege van de ‘pandemie’ – normaliter / onder natuurlijke omstandigheden zou ik geen
aanhalingstekens zetten – kwamen er bij anderen en mij gedachten op. Een hand vol vragen naar
aanleiding van Wuhan en wat er in het achterliggende jaar aan informatie kwam:
a. Stralingsfrequenties van 3G dan wel 4G kunnen vallen binnen de richtlijnen van de ICNIRP
(private organisatie heeft banden met industrie en groei is afhankelijk van aanbevelingen die ze geven; vgl.
Gerechtshof Turijn d.d. 13-01-20) of zelfs in hoger vermogen. Bovendien is er sprake van het

wisselen dan wel het verhogen van het vermogen van 4G en het starten met 5G – waar
gebeurt dat al? Als laatste ligt de veiligheidsnorm van het ICNIRP 100 keer hoger dan die van
de Raad van Europa én ze kijkt niet naar biologische schade, doch uitsluitend naar
verwarmende effecten. Een ondergrens voor biologische effecten van de onvrijwillige
blootstelling is er niet.
Kunnen de stralingsfrequenties geen oorzaak zijn van fysiologische veranderingen in
o.a. ons immuunsysteem? [RS dat is zeker het geval]
b. De lockdown, sluiting van de horeca, afschalen van kerkdiensten, avondklok en
testsamenleving – om enkele overheidsmaatregelen te noemen – heeft geen invloed heeft op
de PCR-piek (zonder oordeel van de huisarts is die test zeker volstrekt zinloos als diagnosticum aldus de WHO
naar aanleiding van de vernietigende publicatie van dr. Peter Borger en anderen). De bewering van politici en
media dat daarentegen honderdduizenden mensenlevens zouden zijn gered, is in diverse
wetenschappelijke onderzoeken al lang en breed ontkracht. Overigens stelt de Duitse KNOarts dr. Josef Thoma (gehoord door de Stiftung Corona Ausschuß) dat het neusslijmvlies een gevoelige
structuur is. Een PCR-teststaafje beschadigt herhaaldelijk het neusslijmvlies. Dat kan ernstige
gevolgen zoals kanker hebben. Vooral bij kinderen bij wie het neusslijmvlies nog veel
bloedvaten heeft. Dit serieuze risico vraagt dus om expliciet objectief wetenschappelijk
onderzoek alvorens de praktijk mag doorgaan?
https://3e7ibyh624ungg7fovqz7ava2i-adwhj77lcyoafdy-summitnews.translate.goog/2021/01/19/duke-harvard-and-johns-hopkins-expertscovid-lockdowns-will-cause-one-million-excess-deaths/ Duke, Harvard, and J
Johns Hopkins Experts: COVID Lockdowns Will Cause ONE MILLION Excess
Deaths – Summit News;
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.06.21256289v1;
WHO Information Notice for IVD Users;
https://cormandrostenreview.com/report/;
https://www.bitchute.com/video/I3MoV0scM6aB/;
https://doi.org/10.1111/eci.13484;

Kan juist die elektromagnetische straling de oorzaak van zijn van de PCRpiek? [RS PCR piek kan direct worden gemanipuleerd]
c.

Artsen en therapeuten krijgen te maken met een groeiende groep mensen die gevoelig zijn
voor vormen van straling. Komen de neveneffecten van stralingsbelasting niet overeen met de
verschijnselen van Covid-19, zoals we uit de ter beschikking staande gegevens sterk kunnen
vermoeden?
https://www.stralingsadviesonline.nl/straling-en-gezondheid/
Weerstand tegen corona, dat kan! (nederlandslank.nl)

Anders gezegd: welke belangen schaadt erkenning van het verband tussen
stralingsbelasting en gezondheid? [RS Covid-19 wordt er in ieder geval gemakkelijker door
opgewekt]

Kan de zogenoemde ‘pandemie’ als het ware worden uitgerekt / uitgesmeerd over een
langere periode door ontregeling van ons immuunsysteem?
Dit vanwege de gedachte dat mensen met een goed werkende humorale afweer (B cellen en
antistoffen) het virus buiten de cellen houden en een goed werkend cellulair immuunsysteem (Tgeheugencellen en cytokines) geïnfecteerde cellen lekschieten, zodat ziekteverwekker en celinhoud
snel kunnen worden opgeruimd. Met dit goed onderhouden immuunsysteem kunnen mensen
zichzelf aardig beschermen? [RS een samenhang ligt voor de hand]
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Mensen met een goed immuunsysteem (waarom krijgt dat zo weinig aandacht [u noemde het 22 april jl.),
die geen of ongemerkt Covid-19 hebben gehad, willen zich in een omvangrijk aantal niet laten
‘vaccineren’. Daarmee komen ze dus niet in aanmerking voor een ‘vaccinatie’paspoort? Een
PCR test of test op antilichamen in het bloed wordt evenmin als noodzaak gevoeld: er is geen
ziekte en zelfs de minister-president zei dat er dan geen reden toe is. Terwijl ‘vaccinatie’ ons
natuurlijke afweersysteem voorgoed op de achtergrond drukt, aldus dr. Geert Vanden
Bossche. Het zijn de gevaccineerde individuen die de mensheid gaan bedreigen. Dr. Luc
Montagnier verwoordt dit fenomeen – nadat hij kennis nam van de ingrediënten – als volgt: er
is geen hoop is en geen behandeling mogelijk voor degenen die al zijn gevaccineerd. Dr.
Vernon Coleman wenst dat zij ongelijk hebben, maar gelooft het niet .De op stapel staande
wetgeving heef alles te maken met deze ongehoorde situatie. Het betreft de consultatieversie:
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19
voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) die per 1 juli a.s. moet ingaan.
https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR0ameW24u8WlGfgVTv19z5TlCr93e_tSLOLzIGmHSKaE1eezfkQcF-x6Y
Iedereen vaccineren is zinloos en mogelijk zelfs gevaarlijk! - YouTube;
'Gezonde mensen massaal vaccineren is onverantwoord.' Een gesprek met
Theo Schetters - YouTube;
https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/20680/hoe-zorg-ikvoor-een-optimale-afweer-eenleefstijladvies#:~:text=Blijf%20in%20beweging,in%20de%20thuissituatie%20
werkt%20positief! Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks:
Interview with Geert Vanden - YouTube;
https://www.vaccinatieschade.be/content/geert-vanden--noemtvaccinatiepolitiek-een-ramp; https://www.lci.fr/sante/les-variants-sont-ilscrees-par-les-vaccins-comme-l-affirme-l-ancien-prix-nobel- francais-lucmontagnier-2186402.html; https://www.youtube.com/watch?v=7Etld93t5A0;
Covid-19 Vaccines Are Weapons of Mass Destruction - and Could Wipe out
the Human Race | Dr Vernon Coleman

Heeft u een oplossing voor mensen met een goed werkend immuunsysteem en
gezonde leefstijl, opdat zij zonder ‘vaccinatie’ duurzaam aan het maatschappelijk
leven kunnen deelnemen?
d. Alarmerend is de Nieuwsbrief van Benjamin Fulford, een in Japan gevestigde Canadese
wetenschapsjournalist. Hij is diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het
wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna
nooit over berichten. Dat is de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime
genootschappen. Daaruit heb ik onderstaande alinea gekopieerd: vandaar dat de mensen in
Wuhan op straat per acuut doodvielen. Overlijden aan een vorm van griep gebeurt niet per
acuut. Volgens de telefoonproviders zijn zelfs 21 miljoen mobiele gebruikers verdwenen.
https://www.zerohedge.com/covid-19/-crowds-reported-wuhan-cemeter
raising-questions-about-actual-death-toll; https://www.epochtimes.nl/21miljoen-minder-mobiele-gebruikers-in-china-kunnen-een-hoogdodental-door-het-ccp-virus-suggereren_10778.html

Acuut op straat doodvallen (Wuhan) kan toch niet als gevolg van een infectie, maar wel
door EMF straling / verlamming en bewustzijnsverlies?
e. Ook volgens Fulford is er een groeiende hoeveelheid bewijs over het begin van de pandemiecampagne. Die werd gestart met een massale 5G elektromagnetische aanval. Die heeft echt
heel veel mensen gedood voordat de 5G netwerken werden ontmanteld. Medio april 2021 was
dat te zien. Begraafplaatsen in Wuhan China werden overstroomd door rouwende mensen.
Dit bevestigt volgens hem dat honderdduizenden zo niet miljoenen mensen werden gedood
toen de telecom / overheid eind 2019 10.000 5G-torens in de stad tegelijk startten.
https://www.5gexposed.com/wp-content/uploads/2020/04/Study-ofcorrelation-coronavirus-5G-Bartomeu-Payeras-i-Cifre.pdf;
file:///C:/Users/Ruth/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Ou
tlook/GNXRLJG4/2021-04-12%20BF.pdf
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Hoe verklaart u dat mogelijk een miljoen mensen zijn gestorven tussen het activeren
en ontmantelen van 10.000 5G masten in Wuhan?
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4. Moet er wellicht iets heel anders aan de hand zijn?
Maar hoe zit het dan met … Laat ik drie voorbeelden noemen: Noord-Italië, India en Israël. Daarbij
moeten we bedenken dat Covid-19 patiënten worden geconcentreerd en behandeld in geselecteerde
ziekenhuizen, terwijl er elders veel leegstand was. Waarom geen vroegbehandeling? Dan waren de
IC’s goeddeels leeg gebleven. Overigens betreurden we jaarlijks 6.500-10.000 griepdoden.
Ik was in de eerste maanden onder de indruk van vooral beelden uit Noord-Italië. Tot ik prof. dr. Maria
Rita Gismondo hoorde. Zij is hoofdviroloog van het Luigi Sacco University Hospital in Milaan.
Gismondo bevestigde de ‘eerste Covid-19 zaak’ in Italië op 20 februari 2020 om 21:30 uur bij de
autoriteiten. Ze vertelt haar verhaal op een symposium in Berlijn. De professor zegt dat zij in het
openbaar is aangevallen en onder druk is gezet door de Italiaanse regering om te stoppen met praten
over de werkelijke situatie in Lombardije: Gismondo beschouwt het virus nog steeds als een
‘middengewicht griep’.
Volgens de topviroloog is de situatie een ‘psychologische pandemie’ en een wereldwijde
‘paniekstrategie’. Ze legt uit dat op verzoek van de autoriteiten lege ambulances uit haar ziekenhuis
door de straten van Milaan raasden. Het konvooi vrachtwagens in Bergamo, dat de wereld eind maart
schokte, had geen enkel lichaam aan boord. Een verantwoordelijke militaire kolonel bevestigde dit aan
haar. Ze wilde geen commentaar geven op de politieke strategie van het Conte-regime in Rome. Het
aantal doden is er niet alleen nu maar al jaren.
https://tapnewswire.com/2020/08/professor-maria-gismondo-we-caused-thepandemic/

India is weer een ander verhaal. De recente grote uitbraak kreeg veel belangstelling, maar hoe zitten
de zaken? Er zijn nu 3.532 circulerende Wuhan Covid-19 ‘varianten’ in India. Nieuwe rapporten geven
aan dat ze allemaal bijna onmiddellijk kwamen, nadat men mensen massaal begon te injecteren met
de ‘vaccins’.
https://twitter.com/jaysanchezdorta/status/1386408146374209539;
https://commonsensetv.nl/rtl4-verspreidt-fakenews-over-india/;
https://t.co/5yIwsjWckT;
https://twitter.com/jaysanchezdorta/status/1386408146374209539);
https://vaccines.news/2021-05-20-3500-covid-variants-mass-vaccinationcampaign-india.html

Omdat hun recente uitbraak van ‘nieuwe varianten’ van Covid-19 direct zijn verbonden aan
vaccinaties, heeft India’s vaccin-tsaar het land verlaten. Die is naar de UK gegaan vanwege
‘ongekende’ bedreigingen.
https://qz.com/india/2004105/serums-adar-poonawalla-has-left-india-amid-araging-pandemic/?utm_source=reddit.com

De deelstaat Uttar Pradesh heeft 230 miljoen inwoners op 240.928 km2. De bevolkingsstudie met
Ivermectine gaf spectaculaire resultaten (vgl. ook prof. dr. Martin Haditsch over ivermectine). Prof. dr. Surya
Kant is hoogleraar aan King George’s Medical University, U.P, Lucknow in India. Hij is longspecialist,
hoofd van het Department of Respiratory Medicine en kent Covid-19 én Uttar Prades: “Ivernectine zit
in mijn hart.”
https://www.youtube.com/watch?v=-Ki8dAdwyHg; Gold Standard: Ivermectin
Protocol | COVID Candy (archive.org);
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-forcovid19.aspx?ui=62204e7184ff0eedad8ff17fe7620d243b329f296a108f24546124d
1626016a1&sd=20200729&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content
=art1ReadMore&cid=20210521&mid=DM880136&rid=1162778456;
https://www.youtube.com/watch?v=CEPEfkMe-fg

Wat betreft de nu besproken enorme dodengolf in India, daarbij werd niet gemeld dat dit
a) buiten Uttar Pradesh is en
b) dat die begon pal na het begin van de massale vaccinatiecampagne.
https://www.brighteon.com/536a0e60-9b86-442f-8546-d2cc0d89ad71
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Veel Indiërs schrijven op internationale forums er zeker van te zijn dat deze mensen niet aan Covid-19
sterven, maar door de vaccins.
https://dissident.one/2021/05/01/india-beveelt-weer-officieel-ivermectine-aannadat-dodentallen-oplopen-na-vaccinatiecampagne/

Intussen krijgt iedereen in het hele land na de test Ivermectine en Doxicycline, al zaait de WHO – die
wordt gevangengenomen voor onwetenschappelijke doelen – onzekerheid.
https://vaccineimpact.com/2021/covid-19-cases-plummet-in-india-as-theydistribute-ivermectin-and-hydroxychloroquine/; COVID-19-Fälle sinken in
Indien durch die Verabreichung von Ivermectin und Hydroxychloroquin und
die WHO/Big Pharma flippt aus | uncut-news.ch (uncutnews.ch);
https://alschner-klartext.de/2021/05/21/die-who-wird-fuer-unwissenschaftlicheziele-vereinnahmt/#more-5148

Waarom worden anders dan in het grote India Ivermectine en Doxicycline in
Nederland nog steeds niet gegeven?
Dan de staat Israël. Dit land wordt beschouwd als gidsland voor de wereld. Dat kan op veel fronten
gelden, maar beslist niet als het gaat om de ‘vaccinatie’ tegen Covid-19. Het Israeli People Committee
(IPC) is een civiel orgaan bestaande uit vooraanstaande Israëlische gezondheidsdeskundigen. Het IPC
heeft zijn rapport van april over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin gepubliceerd.
דוח+תופעות+לוואי+אפריל+2021+סופי.pdf (squarespace.com);
https://efvv.eu/news/interim-report-in-english-of-the-civil-investigationcommittee-cic-in-israel;The Israeli People Committee’s April Report on the
lethal impact of vaccinations, by Gilad Atzmon - The Unz Review; The Israeli
People’s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona
Vaccine, April 2021 | by Doctors for Covid Ethics | May, 2021 | Medium

De bevindingen zijn op elk mogelijk niveau catastrofaal. Het IPC constateert dat ‘onder de
leeftijdsgroep van 20-29 jaar de toename van de totale sterfte het meest dramatisch is geweest’, Het
Comité De IPC onthult ook dat het “risico op sterfte na de tweede vaccinatie hoger is dan het risico op
sterfte na het eerste vaccinatie.” De rapporten wijzen op schade aan bijna elk systeem in het menselijk
lichaam ... “Er is nog nooit een vaccin geweest dat zoveel mensen heeft getroffen!” Nu ook gezonde
kinderen gaan vaccineren?
Uit wat het contract tussen Pfizer en Israël vastlegt en uit het woordgebruik blijkt onmiskenbaar dat het
gaat om een wetenschappelijk experiment, aldus Dr. Tehila Schwartz-Altshuler. Zij is senior advocaat
van het Israëlische Democracy Institute. Ieder die beweert dat dit geen klinische studie is, weerspreekt
wat Pizer zelf zegt. Is dit niet de meest uitgebreide studie van de mens in de 21ste eeuw? Israël sloot
een overeenkomst met Pfizer en is het echte experimentele veld. Om nog maar te zwijgen van de
achtertuin voor de hele wereld.
https://www.ninefornews.nl/arts-onderzocht-het-coronavaccin-en-slaaktalarmkreet-ze-liegen/; Israel National News - Helsinki Committee to declare
Pfizer performing unauthorized human experiment in Israel

Het gewraakte feit is van verstrekkend belang. Het Helsinki Comité kan bepalen dat de Israëlische
regering – en indirect daarmee feitelijk iedere andere regering – moet stoppen met het doorgeven van
informatie aan Pfizer. Dát kan ertoe leiden dat Israël en ieder ander land in strijd is met haar contract
met Pfizer. Ook de Code van Neurenberg (1947) en die is in 1964 overgenomen door de World Medical
Association. Die geeft eveneens instructies voor verantwoord experimenteren met mensen. Er bestaat
geen enkele twijfel over de verplichte zorgvuldigheid.
I.D. de Beaufort, H.M. Dupuis [red.] Handboek Gezondheidsethiek, Uitg.
Assen – Van Gorcum & Como. B.V. 1988; Helsinki Committee: Israel
government, Pfizer lead illegal experiment on humans, Report – Jewish
Business News

De middellange- en lange termijn gevolgen van de vaccins zullen nog toeslaan. Dr. Hervé Seligmann
en ir. Haim Yativ hebben het zelfs over ‘een nieuwe Holocaust’. Het Internationaal Strafhof aanvaardt
de klacht over overtreding van de Neurenberg-code door Israëlische regering in contract met Pfizer.
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https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051;
https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des-chiffresde-mortalite-qui-interpellent-video; http://www.nakim.org/israelforums/viewtopic.php?p=276314; https://healthimpactnews.com/2021/deathrates-skyrocket-in-israel-following-pfizer-experimental-covidvaccines/https://commonsensetv.nl/breaking-internationaal-strafhof-aanvaartklacht-overtreding-neurenberg-code-israelische-regering/;
Internationaal Strafhof buigt zich over vaccinatiebeleid Israëlische regering
(transitieweb.nl)

Tijdens een hoorzitting in de Senaat van Texas (mei 2021) bleek, dat de dierproeven met Covid-19
vaccins zijn gestopt, omdat dieren eraan dood gingen.
Senate Committee on State Affairs (Part I) - May 6th, 2021
(granicus.com); COVID Vaccine Trials In Animals Were Stopped Because
They Kept Dying, Revealed In Texas Senate Hearing | GreatGameIndia

Is het niet de moeite waard deze vragen eerlijk gefundeerd en integer te
beantwoorden?
Die antwoorden zouden ons kunnen helpen begrijpen wat er gebeurt. Want in de meedogenloze strijd
tegen macht en geld blijken beide een Siamese tweeling.
De verwijderde documentaire van Bill Gates – Nederlands ondertiteld – Het
Andere Nieuws; Miljarden lopen binnen bij vaccinproducent Pfizer | Trouw;
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5228973/pfizer-biontechmiljarden-winsten-verkoop-vaccins

Bill Gates noemde de vaccinproductie zijn beste investering, maar ook – altijd – het beste voor onze
gezondheid?
https://hetanderenieuws.nl/de-verwijderde-documentaire-van-bill-gatesnederlands-ondertiteld/

Want is het niet rationeel ‘onbegrijpelijk’ dat bij het Lareb – evenals het Amerikaanse VAERS – in
Nederland 50.000 meldingen zijn gedaan van bijwerkingen waarvan 320 overlijdens? Hierbij moeten
we ons realiseren dat het invullen van een bijwerking in Lareb door een arts veel tijd kost en niet mag
worden gedeclareerd. Dit zou kunnen leiden tot minder vaak invullen en onderrapportage van de
bijwerkingen. De Amerikaanse VAERS wijst op 1-10% (227.805 meldingen waaronder 4.201 sterfgevallen en
18.528 ernstige bijwerkingen tussen 14 december 2020 en 14 mei 2021 [943 onder 12- tot 17-jarigen]).
De EudraVigilance rapporteert tot en met 15 mei 2021 11.519 vaccinatiedoden en 307.130 niet te
herstellen bijwerkingen na injecties van vier experimentele Covid-19 ‘vaccins’. In nog geen vijf
maanden. Uit de statistieken blijkt verder dat 75%-80% van het aantal slachtoffers in de werkende
bevolkingsgroep (18-64) jaar valt. Dat staat in schril contrast met het virus zelf, dat juist bijna uitsluitend
70-plussers en bepaalde specifieke risicogroepen (zoals chronisch zieken) erg ziek kan maken of doet
overlijden. Verder is het opvallend dat ongeveer driekwart van alle vaccinslachtoffers vrouw is. Wat
betekent het dat de IC’s (evenals in VS en UK) intussen vol zouden liggen met ‘gevaccineerden’?
Artsen koppelen Pfizer, Moderna vaccins aan levensbedreigende bloedziekte
- Frontnieuws; https://niburu.co/binnenland/16236-rutte-en-de-jonge-wetenhet-ook-niet-meer-ic-s-vol-met-gevaccineerden;
https://www.naturalnews.com/2021-05-07-salk-institute-reveals-the-covidspike-protein-causing-deadly-blood-clots.html; Latest CDC Data Show
Reports of Adverse Events After COVID Vaccines Surpass 200,000, Including
943 Among 12- to 17-Year-Olds • Children's Health Defense
(childrenshealthdefense.org)

Mensen die denken dat de ‘vaccins’ tegen SARSCoV-2 niet experimenteel zijn, moeten het artikel van
Stephanie Seneff en Greg Nigh heel goed lezen om een werkelijke risico / batenverhouding van deze
nieuwe technologieën beter te beoordelen.
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/34

De Ierse professor dr. Dolores Cahill (immunoloog en moleculair bioloog) heeft ook vaak gewaarschuwd voor
de gevaren van SARSCoV-2 ‘vaccins’. “Het spel is uit. Het kaartenhuis van de globalisten is al
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ingestort”, zegt zij nu in een video die op haar Facebook-pagina. “Iedereen die heeft bijgedragen aan
het lijden en de dood is verantwoordelijk. In elk land zijn er minstens tien mensen die veel
verantwoordelijkheid dragen: de premier, de minister van Volksgezondheid, de minister van Justitie,
het hoofd van de regelgevende instantie en de nieuwsankers. Ze staan niet toe dat
gezondheidsinformatie uitlekt, met als gevolg dat mensen niet weten dat Lockdowns niet nodig zijn. ‘
Omdat de hele lockdown is gebaseerd op een positieve PCR, keek Cahill naar 1.500 positieve PCR
testuitslagen in Ierland en Engeland (oktober 2020). Op basis van wangslijmvlies bleken ze allemaal
influenza A en B te hebben en niet één SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 is gevonden in de buffers van de
test! Volgens haar moeten de lockdowns wereldwijd worden opgeheven.
Professor Cahill waarschuwt de globalisten: "Het spel is uit" - Frontnieuws;
Professor Cahill: "70-plussers die nu gevaccineerd worden, zullen
waarschijnlijk binnen 2 tot 3 jaar sterven" - Frontnieuws;
https://brandnewtube.com/watch/fZyxjYWyTAvfyli;
https://hardball.parkoffletter.org/interview-debunking-the-covid-19-narrativewith-prof-dolores-cahill/;
https://twitter.com/patricksavalle/status/1396762384178556932

Nu we de IFR van Covid-19 kennen en van de ongehoord veel en zelfs veel dodelijke
bijwerkingen weten, en ons tevens realiseren dat er medicijnen zijn, moet toch
logischerwijs de zelfs tijdelijke vergunning voor de ‘vaccins’ per direct worden
ingetrokken?
Jan B. Hommel kreeg van een collega een bericht toegestuurd, omdat deze bang was voor de
consequenties indien hij deze bijwerking van het ‘vaccin’ zou delen. Een patiënte vertelde dat zij
benauwd werd en een huisarts belde. Deze wilde niet komen en adviseerde haar ‘eerst een test te
laten doen’. De benauwd werd steeds ernstiger. Een dag later is zij alsnog ingestuurd in het
ziekenhuis en bleek ze een longembolie te hebben.
Jan B. Hommel - alias <a href="https://twimmer.com/tweep/the_stinging.html"
>@the_stinging</a> | Twitter Trending Topics voor Nederland

Werkgevers in de VS zijn aansprakelijk voor gezondheidsschade als ze vaccinaties verplicht stellen.
Anders dan in de Thaise provincie Buriram. Die is juist de eerste in het Aziatische land die een covid19 vaccinatieplicht invoert (maximaal 2 jaar gevangenisstraf op weigering). De verwachting is dat dit voor heel
Thailand zal worden ingevoerd, ook als voorwaarde voor het verstrekken van (toeristen) visa. Dat roept
voor hier de vraag op: “wie is er verantwoordelijk voor een zieke werknemer die ziek wordt als gevolgd
van vaccinatie?”
Intussen komen er steeds meer berichten dat artsen patiënten met bijwerkingen van de als ‘vaccinatie’
gegeven behandeling letterlijk en figuurlijk laten stikken. U weet met mij dat die bijwerkingen er niet
om liegen: de video biedt een schokkende realiteit van drie mensen (zorgmedewerkers?) die expliciete
vaccin voorstanders waren. Eerder dit jaar legde de minister-president de volle verantwoordelijkheid
van ‘vaccinschade’ bij de zorgverlener. Deze onverschilligheid van artsen kan voortkomen uit angst én
is zeker zonder actieve herinnering aan Hippokrates, de vader van onze westerse geneeskunst.
OUTRAGEOUS: Mainstream doctors are REFUSING to see or treat vaccinedamaged patients because they don’t want to get involved in “controversial”
diagnoses – NaturalNews.com; Van vrijheid en verantwoordelijkheid | #3.10 YouTube; https://www.naturalnews.com/2021-05-18-osha-employersmandate-covid-vaccines-liable-adverse-reaction.html;
https://www.linkedin.com/posts/aldertnijhuis_buri-ram-makes-covidvaccinations-compulsory-activity-6800482733706539008-5cmE/;
https://childrenshealthdefense.org/defender/employers-liable-adversereaction-mandate-covidvaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2ffdaa91-c41f40f0-8b0f-514a76bebf14; https://thehighwire.com/videos/they-dont-want-tosee-people-like-us/

Is het niet onbegrijpelijk dat zoveel artsen zich laten meeslepen door een angst
waarvoor niet de professie, maar de overheden verantwoordelijk zijn?
Successen van de ‘vaccinatie’ worden gekenmerkt door een paradoxale toename van zowel
besmettingen als sterfte in álle landen die op grote schaal hebben gevaccineerd. Er ontstaat een post-
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vaccin ramp: een wereldwijde ramp na Covid19-vaccin die geleidelijk een einde zal maken aan de
vaccinmythe.
ZEjournal.mobi - Et surgit une hécatombe post vaccinale;
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/05/11/covid-vaccin-kanvolgens-een-studie-van-oktober-2020-ziekte-verergeren/; Misc Death Illness
and Lockdowns 2020-2021 - Google Drive; Het einde van Covid-19 vaccins?
Deze plant helpt 100% tegen Corona - Frontnieuws

In wezen zou deze ‘vaccinatie’ volgens dr. Larry Palevsky en dr. Sherri Tenpenny en veel anderen
verwoestend zijn zelfs voor ons natuurlijke immuunsysteem: een moordwapen.
Dr. Sherri Tenpenny {In-Studiio} on Alex Jones Tv 3/4: Saying No To
Vaccines - Video Dailymotion; Critically Thinking with Dr. T and Dr. P Episode 46 with Special Guests from LifeSite News (rumble.com);
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/het-covid-19mrnavaccin-trojaans-paard/; Dr. Sherry Tenpenny doet uit de doeken HOE de
Covid-19-injectie je immuunsysteem verwoest – RESTKERK nieuws;
https://www.frontnieuws.com/dr-sherri-tenpenny-dit-is-een-perfect-ontworpenmoordmachine/

Het is toch verbijsterend als er op deze discutabele gronden medische apartheid en
een voorwaardelijke samenleving wordt geïmplementeerd?
Niet-gevaccineerden welkom! - Karel Beckman met Olaf Weller - YouTube

Dan snappen we wellicht ook waarom een Canadees WOB verzoek aan tal van wetenschappelijke
instellingen om het virale bewijs voor de ‘pandemie’ 46 afzonderlijke antwoorden: “geen
isolatiegegevens beschikbaar.” Dan snappen we wellicht ook waarom de Duitse € 1.500.000 voor het
wetenschappelijk bewijs van het bestaan van SARS-CoV-2 en de relatie met Covid-19 onaangeroerd
op de bank blijft staan. Dan snappen we ook de resultaten van uw Amerikaanse collega wereldtopimmunoloog prof. dr. John P.A. Ioannidis (prestigieuze Stanfort Universiteit) op basis van 1,5-2 miljard
‘infecties’. Klinisch en pathologisch blijkt er geen verschil tussen Influenza en Covidt-19. Dan snappen
we niet dat je met een test kunt detecteren dat mensen besmet zijn met het ‘virus’, Dan snappen we
evenmin dat er een vaccin kan worden gemaakt tegen het ‘virus’ (mRNA van een Spike-eiwit is toch iets
anders?). Dan snappen we prof. dr. Gommers die in april 2020 de relatie legde met het gedrag van het
griepvirus dat jaarlijks in december terugkomt. Hebben we misschien te maken met sprongen van
onterechte aannames? Over de bewezen gelijke IFR van Covid-19 en griep én de uitsluitend
negatieve resultaten van de lockdown zijn ook door veel andere onderzoekers bewezen, moet er een
groots plan spelen om daar tegenin te kunnen gaan.
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/26/sars-cov-2-has-notbeen-proven-to-exist-shocking/; https://wakkeren.nl/het-bestaanvan-sars-cov-2-is-niet-bewezen-het-schokkende-onderzoek-vanchristine-massey/;
https://twitter.com/patricksavalle/status/1396762384178556932
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/;
https://doi.org/10.1111/eci.13554; ; COVID: If They Haven't
Isolatedthe Virus, How Can They Make a Vaccine? (google.com);
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/01/the-sars-cov-2-viruswas-never-proved-to-exist/

Toch zegt dr. Patricia Bruijning (kinderarts- epidemioloog van UMCU) juist dat over de verwantschap van het
Covid-19 virus met het SARS-virus veel bekend is. Wat is er aan de hand? Bijvoorbeeld:
•
Wetenschappers minachten een prijs van € 1.500.000; veel te weinig om je druk te maken
•
Covid-19 is een verborgen virus en ondanks de verwantschap met SARS vrijwel
onmogelijk te vinden.
•
Het is erg gevaarlijk voor wetenschappers om zich bezig te houden met het Covid-19-virus
•
Er is geen Covid-19 virus; het fenomeen wat de naam Covid-19 kreeg, is een gemuteerde
griepvirus of een variant van het vorige Sars-virus.
•
We kennen uitsluitend een al of niet kunstmatig mRNA van een aan het griepvirus
verwant Spike-eiwit.
Als de vorige vijf punten niet waar zijn, wat zijn SARSCoV-2 en Covid-19 dan wel? Waarom is er na
ruim een jaar nog niemand die het virus ‘in een potje heeft kunnen stoppen’?
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https://praktijkdewatertoren.nl/zo-snel-al-een-veilig-vaccin-tegencorona-hoe-kan-dat/

Al eerder meldde hij peer reviewed dat de verplichte lockdowns vergeleken bij vrijwillige maatregelen
geen enkel extra positief effect hebben op de verspreiding van Covid-19 en de veronderstelde groei
van het aantal besmettingen.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

U zult de hoogleraar dr. Ioannidis en zijn onderzoek zeker ook kennen, maar dan
moet er toch heel iets anders aan de hand zijn dan ons wordt voorgehouden?
Want dat er iets ernstigs aan de hand is, staat vast. Al was het maar de aanhoudende lockdown.
Gaat het misschien om een (kunstmatig?) Spike-eiwit of daarvan de mRNA code?
Dergelijk mRNA is toch via aerosolen te verspreiden? Eenmaal in de luchtwegen opgenomen, wordt
het gemakkelijk verder verspreid én via het reukslijmvlies vermenigvuldigd met ziekteverschijnselen tot
gevolg. Tenzij een goed (cellulair) afweersysteem dit voorkomt. Bij geïnfecteerden is dan alleen het
Spike-eiwit aantoonbaar. Daarom wordt na obductie niets gevonden. De potentiële negatieve
gevolgen van het Spike-eiwit dat door ons lichaam wordt aangemaakt nadat we het vaccin hebben
genomen, is volgens vele medische wetenschappers een reden voor zorg.
Doen we dan bij ‘vaccineren’ iets vergelijkbaars als het Spike-eiwit door mRNA in
te brengen (met humorale afweer / cellulaire [auto]immuunreactie als gevolg tegen een als vreemd
ervaren ‘eigen’ eiwit)?
Dan begrijpen we dat gezonde mensen door ‘vaccinatie’ Covid-19 symptomen krijgen?
Klokkenluider uit Berlijns verpleeghuis: verschrikkelijke sterfgevallen na
vaccinatie - Frontnieuws)?

Hierbij past wat we al veel eerder hoorden. Dit bleek zodanig serieus dat de overheid in het
achterliggende jaar voor zichzelf de gebouwen van de Staten Generaal voorzag van adequate
ventilatie en luchtvochtigheid, maar dit voor geen enkele zorgvoorziening deed. Goede ventilatie van
woning en werkplek en vooral zorgvoorzieningen had veel – oudere – doden voorkomen. Pas nu
erkent het RIVM de rol van aerosolen bij de verspreiding van Covid-19. Het besluit volgt na een jaar
vol maatschappelijke discussie over de kleine druppeltjes.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding; Spelen aerosolen nou
een rol bij besmetting? Toch wel, erkent het RIVM nu |
Trouw; https://www.maurice.nl/2020/03/27/de-invloed-van-luchtvochtigheidop-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus/; https://maurice.nl/2020/07/19/detimmerlieden-van-who-en-rivm/;
https://www.maurice.nl/2020/07/25/de-aerosolen-ontkenners/

Waarom heeft het RIVM geen serieus werk gemaakt van aerosolen,
luchtvochtigheid en ventilatie?
Waarom heeft de regering onder de naam van Covid-19 bestrijding de vergunning voor gentherapie
losgelaten voor klinische proeven voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch
gemanipuleerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van
de coronaziekte alsmede de levering van die geneesmiddelen en bevordert zij niet de ontwikkeling
van klassieke medicijnen of versteking van het immuunsysteem?
Staatscourant nr. 54619 28 oktober 2020

Met de nieuwe technologie kunnen met enkel een genetische code van ‘het virus’ de bestanddelen
van het vaccin worden gemaakt. Die code werd al in januari 2020 bekend, waarop wetenschappers
direct aan de slag konden. Want begrijp ik het goed dat ons lichaam bij ‘vaccinatie’ eerst het viruseiwit
maakt, waarop het immuunsysteem reageert? Dan zouden de oorzaak van de ‘pandemie’ en de aard
van vaccinatie analoog zijn. Dit zou ook verklaren waarom mensen na ‘vaccinatie’ zo buitensporig
reageren als we dat vergelijken met de klassieke vaccins.
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France Soir onthult dat een groep van 57 vooraanstaande wetenschappers, artsen en
beleidsdeskundigen een rapport heeft gepubliceerd waarin de veiligheid en doeltreffendheid van de
huidige Covid-19 ‘vaccins’ in twijfel worden getrokken en waarin nu wordt opgeroepen tot de
onmiddellijke stopzetting van alle vaccinatieprogramma’s. Onder hen is geneticus dr. Alexandra Aude
Henrion-Caude en prof. dr. Peter A. McCullough. McCullough spreekt voor de Amerikaanse Senaat
zijn verbijstering uit over het gebrek aan informatie vanuit de medische literatuur en gebrek aan
initiatieven om behandelstrategieën op te stellen. Dit terwijl er naar zijn mening 85% meer van de
patiënten kon worden gered met adequate behandeling.
57 vooraanstaande wetenschappers en artsen leggen uit waarom alle
COVID-vaccinaties onmiddellijk moeten worden stopgezet - Frontnieuws;
https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM; https://envolve.com/2021/05/08/57-top-scientists-and-doctors-release-shocking-studyon-covid-vaccines-and-demand-immediate-stop-to-all-vaccinations/;
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

Politiek presentator Tucker Carlson gaat met hem in gesprek. Hij geeft dr. McCullough de kans om
helder en duidelijk te vertellen hoeveel mensen onnodig sterven, omdat huisartsenzorg is verboden.
Dit gesprek is uniek, open, helder en duidelijk en zo te zien is de verbazing van Tucker Carlson
oprecht en geweldig!
https://www.foxnews.com/politics/dr-peter-mccullough-tells-tucker-carlsontoday-the-world-has-gone-off-the-rails-with-treating-covid-19; Dr. Peter
McCullough tells ‘Tucker Carlson Today’ the world has gone 'off the rails
treating COVID-19 - WVII / Fox Bangor

Het ‘nieuwe normaal’ bestaat uit mondkapjes met doorlopende PCR-tests en ‘vaccinatie’ op
‘vaccinatie’. Daarvan zegt prof. dr. Vernon Coleman als hij in wetenschappelijke details wijst op de
gevaren van de experimentele ‘vaccins’, zowel voor de individuele als de collectieve gezondheid: “Een
beetje kennis is gevaarlijk” (Engels spreekwoord). Laat het licht van de waarheid zegevieren en laat er
alleen maar goed zijn voor de hele mensheid.
https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-areweapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-humanrace_GcjtJu9dY1RcSNh.html

De Oostenrijkse hoogleraar Dr. Dr. Martin Haditsch (Hygiene, Mikrobiologie, Infectiologie en Tropengeneeskunde)
reisde de halve wereld af. Hij maakte de documentaire Corona - auf der Suche nach der Wahrheit
(Corona op zoek naar de waarheid). Die zal de geschiedenisboeken ingaan als belangrijk. Haditsch
interviewde medische grootheden over de crisis die de hele wereld al ruim een jaar in z’n greep houdt.
Het is toch fijner om de pijnlijke waarheid te kennen dan door te modderen in de mist van
onwetendheid?
De meest verwijderde docu van het moment! Corona op zoek naar de
Waarheid… — blckbx.tv; Covid-19 Vaccines Are Weapons of Mass Destruction
- and Could Wipe out the Human Race | Dr Vernon Coleman

Zouden niet veel mensen het gesprek met prof. dr. Peter A. McCullough en de
documentaires van prof. dr. dr. Martin Haditsch en dr. Vernon Coleman moeten
zien?
Waarom stelt dr. Mike Yeadon (voormalig vicepresident Pfizer) de vraag: Waarom worden we voorgelogen
over Covid-19? Er is geen goede reden voor vaccinatie? Honderden artsen en wetenschappers
bestudeerden vaccins, hun ingrediënten en de fysiologische mechanismen die door die ingrediënten
worden beïnvloed. Daarvan zijn criteria en grondgedachten voor deze criteria het resultaat.
Woordvoerders van de vaccinindustrie zeggen dat de vaccins veilig en effectief zijn (slagers die hun eigen
vlees keuren?). Maar zijn ze dat ook? Want hoe ziet een ‘veilig en effectief’ vaccin er werkelijk uit?
https://www.lifesitenews.com/opinion/former-pfizer-vp-why-are-we-being-liedto-about-covid-theres-no-good-reason; https://childrenshealthdefense.org/wpcontent/uploads/what-does-a-safe-and-effective-vaccine-look-like.pdf?; @#@

Als het gaat om het werkelijke gezondheidsbelang, mag toch geen marketingtruc worden uitgehaald?
Voor artsen en beleidsmakers is het absolute risico en het aantal mensen dat moet worden behandeld
om 1 infectiegeval te voorkomen (numbers needed to treat) veel meer van belang.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatief_risico;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Number_needed_to_treat

Om de effectiviteit te bepalen krijgen proefpersonen een ‘vaccin’ of een placebo. Dan is het
afwachten: wie zou in het dagelijks leven besmet raken met het virus SARSCoV-2 en wie niet? Een
‘succespercentage van 95%’ betekent dat van elke 100 mensen die een inenting krijgt, er 95
beschermd zijn tegen het virus. Maar beter is zeggen dat we ongeveer 100 mensen moeten
‘vaccineren’ om één geval van Covid-19 te voorkomen. Wat is nu de waarde van die 95% nu dit alles
blijkt? Hoeveel erger kan het nog worden nu we nog maar net de het resultaat van 3 á 4 maanden
kennen? Wat de bescherming betreft, die is niet volledig zoals wordt gesuggereerd. De Seychellen
hebben de hoogste vaccinatiegraad in de wereld. Maar hoe kan dat een derde van de gevaccineerde
mensen nu toch corona heeft? Minstens omdat deze gentherapie geen klassiek vaccin is.
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)000690/fulltext?s=08; https://www.mdpi.com/1648-9144/57/3/199;
https://www.youtube.com/watch?v=Jkwn5I8tLmE; Corona-uitbraak ondanks
veel gevaccineerden op Seychellen: 'Dat kan ook in Nederland en Europa
gebeuren' - EenVandaag (avrotros.nl)

Het is toch heel opmerkelijk dat de overheid zich zo in detail bezig houdt met
de promotie in marketing en dwang van ‘geneesmiddelen’ en het afraden /
verbieden van vroegbehandeling?
Waarom blijven bij gebruik van – wellicht experimentele? – badges vaccin magneten kleven op enkel
de plaats van de ‘vaccinprik’? Onlangs probeerde een arts met een vals vaccinatiebewijs een vlucht te
nemen. Maar hij kwam niet voorbij een bepaalde scanner op de luchthaven, die detecteerde dat de
persoon in kwestie niet daadwerkelijk was gevaccineerd. Er komen steeds hardnekkiger berichten dat
die codering ook in de hersenen terecht komt. Onderzoek van Moderna uit 2012 laat zien dat mRNA
uit de vaccins in het hele lichaam, inclusief de hersenen zijn gevonden. Carmen Estel testte de
magnetische prikplek uit in het veld met een aantal behoorlijk schokkende resultaten ondanks
ontkenning van de mainstream media. Onderstaand een link waarin een man aangeeft dat na
vaccinnatie met Astrazenica vax nu Bluetooth apparaat van hem houdt en met hem wil verbinden. Kijk
hoe hij het demonstreert. Dit was dus meer dan een vaccin: hij kreeg blijkbaar iets elektronisch. Welk
mechanisme zit achter beide verschijnselen? De mogelijke effecten zijn voldoende alarmerend voor
objectief wetenschappelijk onderzoek.
TimTruth.com; ULTIMATE COMPILATION: Covid Vaccine & Magnets
Sticking To Arm (Many Examples) (odysee.com); Genetically engineered
'Magneto' protein remotely controls brain and behaviour | Science | The
Guardian; https://www.thelastamericanvagabond.com/biodigitalconvergence-covid-magnetogenetic-ferritin-vaccines-big-spikes-massvaccinated-areas/; Na vaccineren ben je geschikt voor ijskastmagneetjes
(update) (niburu.co); Neurowetenschapper Chris Shaw heeft zorgen
over mRNA vaccins (bitchute.com); https://www.ncb…;
https://thehighwire.com/videos/the-covid-vaccine-magnet-challenge/;
https://healthfeedback.org/claimreview/covid-19-vaccines-dont-containmagnetic-ingredients-dose-volume-is-too-small-to-contain-any-device-able-tohold-a-magnet-through-the-skin/;
https://dogsareloyal1s.com/psa/connection failed.mp4

Dr. Peter Borger én Mark Zuckerberg (YouTube) én Bill Gates én wetenschappers in Science en
Nature Genetics geven aan dat het vaccin in ons DNA kan worden ingebouwd: genetische
verandering raak je NOOIT meer kwijt.
https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516;
https://threadreaderapp.com/thread/1339516635917545472.html;
https://www.youtube.com/watch?v=9GskDnedNX4&feature=youtu.be;
Facebook CEO Mark Zuckerberg Takes ‘Anti-Vax’ Stance in Violation of His
Own Platform's New Policy … ‘I Share Some Caution on this [Vaccine]
Because We Just Don't Know the Long-Term Side Effects of Basically
Modifying People's DNA and RNA’ | Project Veritas; The coronavirus may
sometimes slip its genetic material into human chromosomes—but what does
that mean? | Science | AAAS (sciencemag.org);

In Engeland stijgt het aantal vrouwen met miskramen ten gevolge van het Covid-19 vaccin (Pfizer of
AstraZeneca, met 2.000% in slechts veertien weken tijd. Onderzoeken naar reproductietoxiciteit bij
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dieren zijn nooit voltooid. De firma boodschapt: Laat de gevaccineerden niet in uw buurt komen, want
je de besmettelijke bijwerkingen van het ‘vaccin’ mee via ademlucht en huidoppervlak (8.3.5.1. Exposure
During Pregnancy). Overigens het lipide ingrediënt SM-102 in het vaccin van Moderna is een gif dat noch
bij mensen noch bij dieren mag worden gebruikt: waar wel?
Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer's eigen
documenten - Frontnieuws; Sitzung 51: Der Realitätscheck - YouTube;
Duizenden niet-gevaccineerde vrouwen melden miskramen, etc.
(eindtijdnieuws.com); Number of women to lose their unborn child after having
the Covid Vaccine increases by 2000% in just fourteen weeks – Daily Expose;
https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/05/20/het-aantal-vrouwen-metmiskramen-ten-gevolge-van-het-covid-vaccin-stijgt-met-2000-in-slechtsveertien-weken-tijd-vk/; https://www.frontnieuws.com/blijf-uit-de-buurt-van-degevaccineerden-het-is-officieel-van-pfizers-eigen-documenten/

Waarom moeten we volgens Pfizer uit de buurt blijven van gevaccineerde mens
Houdt dit verband met een studie van oktober 2020 dat door vaccinatie een risico bestaat op –
vreemd voor een klassiek vaccin – “ernstiger ziekten dan wanneer zij niet waren gevaccineerd”? Een
hier dicht tegenaan liggende volgende stap in de ontwikkeling zijn zelfverspreidende vaccins. Die
zetten een streep door de geïnformeerde toestemming. Zonder toestemming worden we blootgesteld.
Eenmaal door de ‘overheden’ vrijgegeven, kan dit vaccin niet worden teruggeroepen als het
verwoestende schade, invaliditeit en de dood veroorzaakt. Wie gaat hierover? Of is het al
onomkeerbaar? Moeten we straks een etiket op de deur plakken om gevaccineerden buiten te
houden? Dan krijgen mensen die leven op hun natuurlijke en goed onderhouden immuunsysteem veel
werk.
Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19
vaccines worsening clinical disease - PubMed (nih.gov); SelfSpreading Vaccines Are Under Development (mercola.com)

Is dit dan een goede reden van een Canadese sportschool om de veiligheid van medewerkers en
bestaande klanten te waarborgen dat die een omgekeerde vaccinpas – gevaccineerden worden
geweigerd – introduceert?
Canadese sportschool introduceert omgekeerde vaccinpas - gevaccineerden
worden geweigerd - Frontnieuws

De minister-president sprak “Vrijheid van een kan niet ten koste gaan van gezondheid van ander”
(persconferentie 21 april 2020). Dat betreft dus de vrijheid van ‘gevaccineerden’ (!) die blijkbaar ten koste
gaat van de anderen? Lopen we medisch-ethisch vast?
Dit kan niet meer. We lopen Medisch Ethisch vast!” zegt bekende TV
Dokter… — blckbx.tv

Als het lukt die stukjes genetisch materiaal in onze cellen te krijgen dan kan het afweersysteem een
volledige reactie geven op wat er IN de cellen gebeurt (T cellen).
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5. Informatie die transparant maakt
Natuurlijk weet ik het gemak waarbij elk wantrouwen naar beslissingen van boven af wordt gezien als
een vorm van complot denken: onzin, want een complot houdt juist dingen achter en ik probeer met u
en bovenstaande vragen informatie te ordenen die transparant maakt. Zoals onderzoek van het
Massachusetts Institute of Technology: 1,5 meter, 2 meter of zelfs 20 meter afstand houden in
binnenruimten geen enkele invloed heeft op het risico om te worden ‘besmet’.
MIT researchers challenge indoor social distancing rules: 'No safer at 60 feet
than 6 feet' | Just The News

Paranoïde mag niet het nieuwe ‘kritisch denken’ worden noch volgzaam de nieuwe intelligentie. Dan
durft niemand meer opmerkzaam te zijn: arme patiënten en medeburgers. Wellicht hebben we het
hoogtepunt van deze technologische ontwikkelingen bereikt.
Maar dat geeft geen vrijbrief aan bovennationale machthebbers, zoals prof. dr. Bob de Wit (hoogleraar
strategisch management, Nijenrode Business Universiteit) zegt: “De elite (voor gezondheid schadelijke en antisociale
mondkapjes, 1,5 m en niet klassiek ‘vaccin[paspoort]’) heeft maar één vijand. Dat is een verenigd volk.”
Professor Bob de Wit: 'De elite heeft maar één vijand en dat is een verenigd
volk' (ninefornews.nl)

Het uitgangspunt is toch dat je een mondkapje draagt voor jezelf – om zelf niet besmet te raken – én
dat ze een schijnveiligheid bieden (terwijl ze echt schadelijk zijn voor onze gezondheid). “Het biedt echt een
vorm van schijnveiligheid, dus laten we dat nou niet doen” (minister Hugo de Jonge in Nieuwsuur 3 april 2020).
Gaandeweg wordt gesuggereerd dat we die maskers dragen juist voor anderen en daarom worden ze
zelfs verplicht. Dit geldt toch alléén als je zelf bent geïnfecteerd en niet kunt thuisblijven? Maar ware
het een schoolklas: we mogen toch nooit collectief straffen? Geldt dit analoog ook niet voor de nieuwe
quarantainepraktijk? Waarom die draai?
Niet omdat voortgaand onderzoek bewijst dat mondkapjes veiliger zijn, in tegendeel toch?
Mondkapjes beschermen de gezonde niet tegen ziek worden én ze creëren ook ernstige
gezondheidsrisico’s voor de drager. Het komt erop neer dat als je niet ziek bent, je geen mondkapje
moet dragen. Zo was het vóór de genoemde draai.
Op 22 mei 2021 presenteerden Nederlandse mainstream media een studie. Heel triomfantelijk, want
eindelijk was aangetoond dat mondkapjes wél werken! Maar … een korte blik op de opdrachtgever
van dit onderzoek zegt genoeg. Het Max Planck Instituut wordt zwaar gesubsidieerd door de Duitse
staat en Europese Unie. Op de website van het Max Planck Instituut blijkt dat de hieraan verbonden
instituten en wetenschappers als twee handen zijn op één buik met de officiële instanties. Geen
enkele kritische noot, geen enkel ook maar enigszins afwijkend onderzoek buiten wat de overheden
beweren. Zelfs een oproep om meer te doen tegen stemmen die kritisch zijn op vaccinaties. Hoe?
Door hen bijvoorbeeld van het internet te weren, zodat dit ‘democratischer’ zou worden … De
bevindingen en standpunten van wetenschappers die uit de voorgeschreven pas lopen, zelfs hoog in
aanzien staande mensen zoals Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, worden achteloos terzijde
geschoven en verketterd.
https://www.gelderlander.nl/wetenschap/eindelijk-bewijs-dat-mondkapjesecht-werken-stellen-; https://www.mpg.de/16408566/0211-bild-citizensversus-the-internet-how-can-we-protect-ourselves-against-manipulation-fakenews-and-other-digital-challenges-149835-x?c=2249

Spreekwoordelijk gezegd zijn er gelukkig nog wetenschappers die hun ziel niet hebben verkocht aan
de duivel. Mondkapjes die het algemene publiek draagt worden alom door wetenschappers als een
infectierisico beschouwd. Dat blijkt ook uit een recente Duitse meta-analyse. Alle ervaringen met
pandemieën toonden al meer dan 100 jaar aan dat mondkapjes NIET werken bij de bestrijding van
een virus. Dat ze ongeschikt zijn als bescherming. Dat ze nutteloos zijn en enkel grote schade aan de
gezondheid veroorzaken. De aanzienlijke negatieve gevolgen van mondkapjes worden aangetoond
door 44 wetenschappelijke onderzoeken. Daarvan zijn er 22 in 2020 gepubliceerd en 22 in het kader
van Covid-19 (31 experimentele en 13 waarnemingsstudies; 68% over bekende blauwe mondkapjes en N95 kapjes) . De
bekendste schade: snel dalen van het zuurstofgehalte in het bloed. Op heel korte termijn ontstaan
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hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en concentratiestoornissen. Van de 11 relevante studies op
dit gebied constateerden er 9 een stijging van CO2. Het literatuuroverzicht bevestigt dat mondkapjes
ook ongewenste medische gevolgen hebben voor het functioneren van onze organen.
Conclusie van de metastudie: “De mogelijke drastische en ongewenste werkingen die in
multidisciplinaire vakgebieden zijn geconstateerd, onderstrepen de algemene draagwijdte van de
wereldwijde besluiten om mondkapjes in te voeren… Volgens de literatuur bestaan er eenduidige,
wetenschappelijke onderlegde ongewenste gevolgen voor mondkapjesdragers, zowel op fysiek als op
psychisch en sociaal gebied.”
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344

Toen deze ‘pandemie’ begon wisten we weinig van het virus zelf of zijn epidemiologische gedrag.
Toen werd aangenomen dat het zich, in termen van verspreiding onder gemeenschappen, zou
gedragen als andere respiratoire virussen. Na intensieve studie van in de daarop volgende maanden
diende zich weinig aan om deze perceptie te veranderen. We moeten ons gedragen zoals bij een

influeza-infectie.
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2;
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/minister- dragen-van-mondkapjesbiedt-schijnveiligheid-en-voegt-niets-toe;
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329360-een-mondkapje-kan-een-goed-ideezijn-maar-het-advies-blijft-niet-dragen;
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-thehealthy/;
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/head.13811;
https://www.researchgate.net/publication/275019757_Cutting_Edge_HypoxiaInducible_Factor_1_Negatively_Regulates_Th1_Function;
https://medcraveonline.com/JLPRR/JLPRR-01-00021.pdf;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778753/;
https://www.hartwijzer.nl/slagaderziekte;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28278498/;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3589840/;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583916/;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0042682289904467;
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acschemneuro.0c00122?ref=vichemistry_coronavirus_research&;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/;
https://medcraveonline.com/JLPRR/effects-of-long-duration-wearing-of-n95respirator-and-surgical-facemask-a-pilot-study.html;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120303573#s0090
; bin-Reza F et al. The use of mask and respirators to prevent transmission of
influenza: A systematic review of the scientific evidence. Resp Viruses
2012;6(4):257-67;
https://twitter.com/patricksavalle/status/1396762384178556932

Dan te bedenken dat Kabinetsleden bij herhaling en tot zeer recent zeggen dat mondkapjes geen
medisch doel dienen en een puur politieke afweging zijn (om te testen of de bevolking haar vrijheden laat
afnemen). Gaat ons morele kompas niet volledig de verkeerde kant op als politiek wordt verkocht onder
de naam volksgezondheid? Als een ziekte wordt gebruikt voor politieke doeleinden wereldwijd? Media
spelen nu en historisch een zeer kwalijke rol.
Minister van Zorg:"Mondkapjes hebben geen medisch doel maar dienen om ons
gedrag te beïnvloeden" – CSTV (commonsensetv.nl); MInister Ollongren geeft
toe : Mondkapjes zijn bedoeld voor gedragsbeïnvloeding. (bitchute.com);
Vicepremier Ollongren: mondkapjesbesluit was 'politieke afwe... Noordhollandsdagblad;
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201002_85525251?utm_source
=google&utm_medium=organic;
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201002_85525251?utm_mediu
m=organic&utm_source=google; https://blendle.com/i/de-tijd/gooi-hugo-dejonge-uit-zijn-ministerskamer-en-zn-schoenenverzameling-erachteraan/bnlhpdetijd-20210201-842568; NEW INTERVIEW: Archbishop Viganò discusses
the Great Reset, gives hope in light of
Our Lady of Fatima | Blogs |
Lifesitenews
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Moeten we de schijnveiligheid met de antisociale, medisch gevaarlijke en door de
overheid misbruikte mondkapjes niet heel snel afschaffen?
Heel veel maatregelen en met name ook de inconsequentie van die maatregelen – er zit geen enkele
logica in, de ene keer gaan ze versoepelen en dan weer verstrakken – zijn juist bedoeld om ervoor te
zorgen dat het volk niet verenigt, zei professor De Wit.
The Trueman Show #24 met Prof. Dr. Bob de Wit | Jorn Luka; Society 4.0 Resolving eight key issues to build a citizens society; Uitg. Vakmedianet BV –
Alphen aan den Rijn 2020

Drie punten tot slot.
1. Het oorspronkelijke voorstel voor ‘Vaccinpaspoorten’ werd voor het eerst gepubliceerd op
26 april 2018 door de Europese Commissie: ‘Versterkte samenwerking tegen
vaccinverwijdbare ziekten’. Volgens de eerste routekaart (begin 2019) was het de bedoeling
om tegen 2022 een wetgevingsvoorstel in Europa uit te brengen. Alles lijkt te verlopen
volgens een plan?
Vaccine Passports Were Planned Even Before The Pandemic Began |
GreatGameIndia

2. Uit de verklaring van dhr. Batema komt naar voren dat het niet zo was dat de overheid
Covid-19 maatregelen doorvoerde als reactie op het stijgend aantal positieve PCRtestresultaten (‘besmettingen’; wettelijk begrip is ‘infectie’). Daarentegen was juist sprake van de
omgekeerde situatie: de GGD werd aangespoord om de overheid te voorzien van zoveel
mogelijk positieve PCR-testresultaten ter onderbouwing van de door haar beoogde Covid19 maatregelen. De GGD leek een glazen bol te hebben om de toekomstige
ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus op voorhand te voorspellen. De commerciële
inslag werd hierbij niet geschuwd (interne online trainingswebinars; beelden bij notaris in beheer). Alles
lijkt te verlopen volgens een plan?
https://bpoc2020.nl/pdf/Youri%20Batema.pdf

3. Prof. dr. Cees Hamelink wijst op het zwalkende beleid én de sluwheid van het Kabinet
Rutte om zich te verschuilen achter de meningen van deskundigen: een vrijbrief om de
verantwoordelijkheid straks af te wimpelen, maar zijn dekmantel is té doorzichtig, Volgens
hem hebben de beleidsadviezen van deskundigen, absoluut niets te maken met
wetenschappelijke kennis en/of inzichten. Alles lijkt te verlopen volgens een plan?
Prof.dr. Cees Hamelink: ‘Zwalkend COVID-19-beleid’..! – WantToKnow.nl

Dat blijkt ook uit de ‘Tijdelijke’ wet maatregelen covid-19 die per 1 juli a.s. moet ingaan met één
basiskenmerk: afnemen van privacy en grondwettelijke vrijheid vanuit een dubieus gedachtegoed.
Weer het woord ’tijdelijke’, net zoals de noodwet waardoor een demissionaire regering deze
maatregelen kan nemen. Of mag het niet eens legaal worden genoemd en slapen de parlementsleden
voor deze onnodige en daardoor onzinnige totalitaire ontwikkeling?
Dit schendt het recht op lichamelijke integriteit, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op
deelname aan het culturele leven, het recht op onderwijs ook. Die verplicht alle mensen zich constant
te laten testen! Want gevaccineerde mensen testen te vaak positief. Dus worden geruisloos de
richtlijnen voor de PCR-test ‘aangepast’ in het voordeel van de vaccinproducenten: om ervoor te
zorgen dat 95% van de gevaccineerden niet langer positief test op Covid-19, maar wel positief is.
Bovendien lijkt sterke daling van het aantal mensen dat vals positief is getest toch slechts schijnbaar
de ‘werking van de vaccins’ te bewijzen?
Een gitzwarte dag in de geschiedenis van Europa? Een nieuw en triest dieptepunt in het leven van
honderden miljoenen Europeanen. Onder het even schandalige als trieste adagium “zo maken we
reizen weer gemakkelijker” is er een akkoord op de cirkelredenering dat de enige mogelijkheid om
deze ‘verschrikkelijke pandemie’ te overkomen een testmaatschappij is in combinatie met een de facto
verplichte deelname aan een wereldwijd medisch experiment. Terwijl ‘vaccinatie’ ons natuurlijke
afweersysteem voorgoed op de achtergrond drukt, aldus dr. Geert Vanden Bossche. Het zijn de
gevaccineerde individuen die de mensheid gaan bedreigen. Dr. Luc Montagnier verwoordt dit
fenomeen – nadat hij kennis nam van de ingrediënten – als volgt: er is geen hoop is en geen
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behandeling mogelijk voor degenen die al zijn gevaccineerd. Dr. Vernon Coleman wenst dat zij
ongelijk hebben, maar gelooft het niet.
Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks: Interview
with Geert Vanden - YouTube;
https://www.vaccinatieschade.be/content/geertvanden--noemt-vaccinatiepolitiek-een-ramp;
https://www.lci.fr/sante/les-variants-sont-ils-crees-par-lesvaccins-comme-l-affirme-l-ancien-prix-nobel-francais-lucmontagnier-2186402.html;
https://www.youtube.com/watch?v=7Etld93t5A0; Covid-19 Vaccines
AreWeapons of Mass Destruction - and Could Wipe out the
Human Race | Dr Vernon Coleman

Per 1 juli treedt het digitale Ausweis in de vorm van een app met een QR-code in werking. Daarmee
kunnen we allemaal, van dag tot dag, week tot week, tot tweederangs burger worden gemaakt. Is dit
niet een misdaad tegen de menselijkheid?
https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR0ameW2-;
4u8WlGfgVTv19z5TlCr93e_tSLOLzIGmHSKaE1eezfkQcFx6Y;
https://www.youtube.com/watch?v=jCr2Cni4bkY; Gevaccineerde
mensen testen te vaak positief. Dus worden geruisloos de richtlijnen voor de
PCR-test ‘aangepast’. | Artsen Voor Vrijheid; https://commonsensetv.nl/jekunt-niet-alles-weten/; https://stefannoordhoek.medium.com/een-gitzwartedag-in-de-geschiedenis-van-europa-eecc0a4b6fa8

Kunnen u en ik tegen de gesignaleerde antidemocratische en vrijheid berovende
tendensen een daad stellen?
U zit nog voluit in een druk arbeidsproces bij een toonaangevend instituut, ik niet meer. Daarom laat ik
me graag door u uitnodigen op een moment dat het u schikt om integer met u over deze zaken eens
een uur te brainstormen. U bent ook zeker welkom bij ons thuis.
Bent u bereid op mijn overwegingen, vragen en voorstel in te gaan?
Mocht u niet op mijn vraagpunten willen reageren, dan hoor ik dit natuurlijk ook graag voor
bijvoorbeeld rond 15 juni a.s., maar ook voor u (en uw belangrijke instituut) zou ik dat erg betreuren, zoals
uit het bovenstaande blijkt
Hartelijke groet,
Dr. Ruth Seldenrijk
Zeist. 24 mei 2021
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