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Op de redactie kwam nog een telex uit de hel binnen. (de 
Binnenlandse Bataafse courant 2 april 2021)  

 reptiel 

Hallo! 

Mijn naam is John Davison Rockefeller. Misschien kent u 
mij niet, maar als u heeft gehoord van de Spaanse Griep, 
dan zou u ook iets van mij moeten hebben gehoord. 

Ik ben namelijk de man achter de massale vaccinatie die 
miljoenen heeft gedood over de gehele wereld. In feite 
heeft mijn Instituut – het Rockefeller Instituut – anti-
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meningokokken serum, geëxtraheerd uit zieke paarden, 
geïnjecteerd in mensen met “griep-achtige” verschijnselen. 
Deze bacteriële infectie (longontsteking) was dus 
verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, niet 
de gewone griep waar ze ziek van waren. 

Ik vond het gepast om u hierover te informeren, mocht u 
van mening zijn dat er zoiets als een besmettelijke 
“virusziekte” zou bestaan. 

O ja, nog een leuk weetje: de moderne geneeskunde is 
gebaseerd op de definities van mijn Instituut. Daarom 
promoten we alleen nog vaccins en andere toxische 
medicamenten. 

Ik ben er van overtuigd, dat dit de beste manier is om aan 
een ramp geld te verdienen. Mede daarom is één van mijn 
lijfspreuken altijd geweest: “Geld verdienen kun je alleen 
als er bloed door de straten stroomt.” 

Met vriendelijke groeten 

John D. Rockefeller 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eHQHvUTr-cI       
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Mr Maria-Louise Genet met mr Sven Hulleman  over de vaccins. 
Geen vaccinatie zelf.  In Amerika worden mensen voor hun 18e jaar 62 
vaccinaties toegediend.  PUBO ….        
 
 
 

 
 
 
 
Hierbij verslagen van deskundigen over het Covid-19 vaccin: 
Onderzoek zelf en bezint voordat u eraan begint. 
 
Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van de COVID-19 vaccinatie 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

6 
 

10 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR De Binnenlandse Bataafse 
krant  
  

Dorothy Oosten 
5teSponcfsmoreud  ·  

Laatste oordeel. 
De P * C * R * t * e * s * t * is om een ' genetische kaart ' van een individu te maken, 
zodat men de hele genenkaart op een computer kan ' lezen '; met alle neigingen, 
mogelijke ziektes, enz aan het licht komen. 
Dit gaat over eugenetica; 'kiezen' wie kan leven en voortplanten en wie niet. 
Het is niet slecht om te weten, alternatieve artsen zouden al kunnen lezen van één 
bloeddrup je hele grondwet; en genezen door de juiste frequenties te geven aan de 
buiten-rythm weefsels. Deze kennis, radionics en vegatests etc. wordt buiten de 
wetenschap gehouden en bijna niemand weet ervan. 
Dus waarom geef je je gene-kaart niet aan je, bekijk het samen met je dokter en maak 
een plan voor gezondheid? 
In plaats van stiekem de genenkaart van onze kinderen te ' stelen ' en ze door N * z * s 
te laten indelen, met als resultaat de ' Prullenbak ' of in de ' Trans-box '? 
Als je zou weten wie je bent en welk pad van zelfdiscovery je gaat, zonder geen weg 
terug, dan zou je begrijpen dat bewustzijn het ene licht is dat alles herstelt naar de 
harmonische creatie van gelukzaligheid. 
Om zielen te blokkeren van evolueren, betekent dat ze gevangen worden in de staat 
waarin ze verkeren, in het astrale rijk. Waar ze zoveel mogelijk gaan proberen te storen 
aan de halfrobots die nog op aarde lopen, geen idee meer hebben van wie ze zijn. 
Zij, de heersers, gewaarschuwd door hun heilige boeken over wat ze waar gaan doen; 
als je op de dag van 'oordeel' nog steeds niet weet wie je bent, en je blindelings je voor 
het beest laat gebruiken, dan is het jouw keuze ...... 
Het Goddelijke zou je nooit 'veroordelen', zoals je jezelf kunt beoordelen. 
Tenzij je het oordeel toestaat aan degenen die beweren de 'heersers' te zijn. 
Het ' oordeel ' is de gen-kaart en de zakgeld om het van jou en je kinderen af te laten 
nemen, terwijl je zou moeten weten dat ' het ' demonen zijn die deze bardo voor zichzelf 
willen stelen met eeuwige slaven. 
Er is nog tijd om wakker te worden en om op je bewustzijnsgrond te staan, de Christus 
(alight). Dan smelten ze als de polyester sneeuw in de dustboon, samen met diegenen 
die nooit wakker zijn geworden. 
Een genenkaart toont je D ** NA-codes, de boodschappers R ** N * A, de snijdende 
gewoonte van hun berichten door de cellen en de verschillen van deze procedures door 
meerdere families. 
Wijzig je r * N * a is de naam van een van de producenten: Mode-r * n * a en P * f * iz-
ner (vissen). 
Over de genenkaart: 
https://edepot.wur.nl/258505 
Over het laatste oordeel volgens Dante: (in het Nederlands) 
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https://historiek.net/de-inferno-hel-van-dante.../107013/ 

  ·  
Origineel weergeven 
  · 
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Dr. Carrie Madej: ik heb belangrijk nieuws. Iedereen moet dit weten. Ik 
hoop dat je wilt nadenken over wat ik ga vertellen. Ik bestudeer al 20 jaar 
de effecten van vaccins. Ik ben erg gefocust op dit onderwerp, omdat er 
veel onwaarheden worden verkondigd en veel dingen niet kloppen. 
Dingen worden verzwegen en ik wil dit graag met je delen.  
Dr. Carrie Madej 

 
Internist, osteopaat, directeur Phoenix Medical Group of Georgia, waar 
ze een full-time praktijk in interne geneeskunde heeft. Doet al 20 jaar 
intensief onderzoek naar vaccinaties. 
 
https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-
ingredi%C3%ABnten-van-de-covid-negentien-vaccin 
 
Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van de C@VID negentien 
vaccinatie 
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Dr. Carrie Madej: ik heb belangrijk nieuws. Iedereen moet dit weten. Ik 
hoop dat je wilt nadenken over wat ik ga vertellen. Ik bestudeer al 20 jaar 
de effecten van vaccins. Ik ben erg gefocust op dit onderwerp, omdat er 
veel onwaarheden worden verkondigd en veel dingen niet kloppen. 
Dingen worden verzwegen en ik wil dit graag met je delen.  
 
Censuur 
Facebook verwijdert veel posts van mij en andere artsen. Ik wilde 
eigenlijk ophouden met mijn Facebook account. Maar er wordt zoveel 
verzwegen en ik wil de waarheid duidelijk maken om daarmee onze 
gezondheid veilig te stellen. Deze informatie is van levensbelang en 
daarom ben ik maar niet met Facebook gestopt. Zoveel mogelijk kennis 
delen maakt echt een groot verschil. Dus geef dit ook door aan je vrienden 
en familie. 
 
Op wat ik je nu ga vertellen, zul je waarschijnlijk reageren met "Dat kan 
niet, dit gebeurt allemaal niet, want ik vertrouw de overheid en ik 
vertrouw op de Bill Gates Foundation". Veel artsen, wetenschappers en 
biologen hebben dit al naar buiten willen brengen. Ze hebben dit 
jarenlang geprobeerd, maar ze worden op de een of andere manier steeds 
doodgezwegen.  
 
Veel van mijn collega's en ikzelf hebben vaak pogingen gedaan om het 
complete verhaal te vertellen. Meestal tevergeefs. Daarom zie je ook geen 
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professionals naar buiten komen met echte feiten. Af en toe komt één 
iemand met een artikel, maar niet de hele groep artsen. Het gaat om te 
veel geld en ons wordt de mond gesnoerd. We hebben in de geneeskunde 
duidelijk geen vrijheid van meningsuiting. Ik ga me in dit interview 
focussen op de COVID19 vaccinatie. 
 
Ik wil jullie een belangrijke vraag stellen: Wat betekent het voor jullie 
om een gewoon gezond mens te zijn? Ik ga namelijk vertellen wat de 
ingrediënten van de COVID-19 vaccinatie zijn. We worden erg misleid 
door de media. Dus ik deel hier mijn kennis, dan kun je zelf je conclusies 
trekken. Ga op basis van deze kennis zelf maar eens op onderzoek uit. 
 
Wat is DNA en hoe herschrijf je DNA? 
Iedereen heeft genoeg DNA in zijn of haar lichaam, oplopend tot 10 
miljard mijl (1,6 miljard km). Dat is ongeveer 35.000 terabytes aan 
gegevens ofwel zo'n 35 miljoen uur aan high-definition video. Welke 
informatie bevat je DNA? Het is een blauwdruk voor je leven. Hoe je 
lichaam functioneert. Hoe het groeit. Hoe het onze gedachten en 
herinneringen reproduceert. 
 
Je kunt je DNA vergelijken met een computercode of binaire code. Een 
kleine verandering in die code kan grote veranderingen tot gevolg 
hebben. Je kunt een genoom invoegen. Zodat je iets extra's in de code 
kunt doen. Je kunt er een genoom uithalen, dan mis je er eentje. Je kunt 
ook een deel van een genoom in een ander gebied plaatsen. En je kunt 
een genoom van een synthetisch of ander organisme nemen en dat 
gebruiken om een deel van menselijk genoom te vervangen. 
 
Als je dit doet, herschrijf je de genetische code. Je schrijft je eigen 
softwareprogramma. En hoeveel zou er aan die code moeten veranderen 
om als niet-menselijk te worden beschouwd? Zou dat ethisch en legaal 
zijn? Ik vind het heel belangrijk om dit onder de aandacht te brengen en 
te bespreken. Omdat ze deze technologie dit jaar proberen uit te rollen. 
Het wordt ook een technische, synthetische of genetisch gemodificeerde 
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cellijn genoemd... deze termen gebruiken ze ervoor. Het is jargon, dat je 
moet proberen te begrijpen 
 
Wat is een patent?  
Alles wat uit de natuur komt, kan niet worden gepatenteerd en levert dus 
geen geld op. Het zijn wilde vruchten, groenten of kruiden. Maar iets dat 
aangepast, dat bewerkt is, kan wel worden gepatenteerd. Ze knoeien wat 
met de moleculen, ze voegen iets toe en het is niet natuurlijk meer. Dan 
kunnen ze er geld aan verdienen. Ze vragen een patent aan en patenten 
leveren miljarden op. Want dan is het een uniek product. Gezond of niet, 
dat maakt niet uit. Het brengt geld op.  
 
Een goed voorbeeld is Monsanto. Dat bedrijf kan zaden genetisch 
aanpassen. Daarmee heeft het iets gemaakt dat niet meer op de natuur 
lijkt. Het kan dus gepatenteerd worden en geld opleveren. Je ziet dan 
tomaten en mais in de supermarkt die er exact hetzelfde uitzien als wilde 
groenten, maar het niet zijn. Ze hebben iets veranderd. Dus aan de 
buitenkant ziet het er hetzelfde uit, maar van binnen is het niet hetzelfde 
meer. Daarom bezitten ze bij Monsanto de zaden en hebben ze er controle 
over. 

 
Kunnen wij mensen straks ook gepatenteerd worden? 
Vertaal dit maar eens door naar een menselijke cellijn of een mens. Dit 
zou kunnen betekenen, dat wij als mens gepatenteerd kunnen worden of 
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dat onze menselijk cellijnen gepatenteerd kunnen worden. En als het 
eenmaal gepatenteerd is, moeten we eigenaren 
hebben. Je ziet waar ik heen wil... (Carrie lacht) Wat als ons DNA wordt 
gemodificeerd met genen van een andere soort? Zijn we dan nog steeds 
menselijk? Is dit transhumanisme? En wat als ons DNA genoom 
gewijzigd is? Als het vervolgens gepatenteerd wordt en eigendom van 
iemand is? Mensen, dit is geen sf-film of een toekomstige gebeurtenis. 
Het zijn feiten die zich vandaag afspelen. 
Dit heet recombinant DNA en recombinant RNA-technologie. En het 
wordt voorgesteld voor de COVID-19 vaccinatie. 
 
Dit DNA-vaccin is nooit eerder gebruikt op mensen 
De COVID-19 vaccins zijn ontworpen voor het maken van ons genetisch 
gemodificeerde organisme. Dat zijn hetzelfde jargon en dezelfde 
terminologie die voor Monsato zaden worden gebruikt. Dus de koploper 
in ontwikkeling van recombinant DNA technologie is Inovio, dat wordt 
ondersteund door de Bill Gates Foundation. Glaxo Smith Kline, Sanofi 
en ook Moderna doen ook mee en die worden ook ondersteund door de 
Gates Foundation. 
 
Voor alle duidelijkheid: dit type DNA-vaccinatie is nooit eerder op 
mensen gebruikt. Ik herhaal... Dit soort vaccinaties is nóóit eerder op 
mensen gebruikt. Men wil dus een vaccinatie verplichten, die nooit eerder 
op mensen is gebruikt. Er worden proeven met vaccins gedaan op een 
niveau en in een tempo dat ik nog nooit eerder heb gezien. Ze slaan de 
dierproeven over. Ze gaan rechtstreeks over op menselijke proeven. Er is 
helemaal geen goede wetenschappelijke methodologie. Er is voor geen 
enkel vaccin een gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek. En 
dat is een gouden regel voor elke therapie die de FDA moet goedkeuren. 
Er wordt geen degelijk wetenschappelijk protocol gevolgd om er zeker 
van te zijn dat een vaccin veilig is. Om er zeker van te zijn dat het 
daadwerkelijk werkt. 
 
Fabrikanten van vaccins kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
schadelijke gevolgen 
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De producenten van vaccins zijn in het algemeen vrijgesteld van 
aansprakelijkheid. Dus als je bijwerkingen krijgt of het vaccin een of 
andere aanval of verlamming veroorzaakt, kan deze groep niet 
aansprakelijk worden gesteld. Ze zijn ook vrijgesteld van 
gerandomiseerde controleproeven. Ze doen dit niet alleen met de 
COVID-19 vaccins, maar ook met andere 
vaccins. 
 
Dan kunnen ze gewoon zeggen: "we hebben het MMR-vaccin al eerder 
gehad". Wat voor mentaliteit is dit? Ik kan niet geloven dat ze zo slordig 
omgaan met geneeskunde. Een kleine verandering in je DNA kan al grote 
veranderingen met zich meebrengen. 
Ze zijn ook vrijgesteld van bewijsmateriaal om aan te tonen dat deze 
middelen zullen doen wat zij zeggen. Ze hoeven bijvoorbeeld alleen maar 
te bewijzen dat het vaccin antilichamen aanmaakt. Maar dat je 
antilichamen hebt, wil nog niet zeggen dat je ook immuun voor iets bent. 
Dat weten we niet. We weten niet of dit werkt bij de bevolking. Bij een 
echte studie moeten ze dat aantonen. Dat doen ze nu niet, daar hebben ze 
geen tijd voor, zeggen ze. Dus de vaccins werken mogelijk helemaal niet. 
 
Kankerverwekkend? 
We moeten ons dus afvragen wat het doel van het COVID-19 vaccin is. 
Ook belangrijk om te weten is dat veel vaccins MRC 5 ingeschakelde 
foetale cellijnen van de jaren 60 gebruiken. Dit is een onsterfelijk 
gemaakte cellijn. Die sterft dus niet. Met andere woorden: het is een cel 
die het vermogen heeft verloren om door apoptose* te gaan. En een cel 
die dat proces van doodgaan niet kan doorstaan, wordt kanker genoemd. 
Dat is de definitie van kanker. 
 
* apoptose is celdood. Natuurlijk celproces dat leidt tot het afsterven van 
cellen die een afwijking vertonen en daardoor niet meer goed 
functioneren. Dus doordat ze met veel onbegrijpelijke woorden strooien, 
besef je niet dat er een kankercel gebruikt wordt. Een andere term voor 
geaborteerde foetale cellen zijn diploïde cellen. Hier gebruiken ze ook 
andere termen voor. Ik behandel de twee belangrijkste. 
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Sommige vaccinaties die deze kankerachtige cellijnen gebruiken, zijn 
MMR 
(zoals mazelen, rubella, de bof, rode hond, waterpokken, gordelroos, 
hepatitis A en B en polio). 
 

 
Verhoogde kans op kanker volgens Italiaanse wetenschappers 
Er is een Italiaans rapport dat onderschreven wordt door de Italiaanse 
regering en Corvelva, een groep Italiaanse wetenschappers. Ik vertelde al 
wat de conclusies waren over een paar vaccins die ik net noemde. Deze 
wetenschappers verklaren dat dit vaccin de kans verhoogt dat iets 
verandert, met andere woorden: dat het een verhoogd risico op kanker 
geeft. 
 
Dus er is een verhoogd risico op mutagenese of mutante genen. Wat dit 
wil zeggen, weet ik zelf niet eens (Carrie lacht). Een verhoogd risico op 
de overdracht van levende infectie. Dit is algemeen bekend. Vaak zouden 
er bacteriën zijn. Dat is een contaminant of een mycoplasma pneumoniae: 
een veel voorkomende bacterie die verontreinigend is. Dit heeft niets met 
het vaccin te maken, maar die bacterie zit er wel in. Dus je krijgt een 
infectie boven op het vaccin. 
 
Potentieel biowapen Het resultaat van wat ik allemaal onderzocht heb en 
nu aan jullie vertel, zou als een biowapen kunnen worden gebruikt. Ze 
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injecteren kanker in je lichaam, samen met zeer giftige stoffen als 
kwikderivaten, aluminium afgeleiden en andere giftige stoffen. 
Daarnaast is er dan nog het synergetische effect. Stel, je hebt één vaccin 
met een bekend aantal bijwerkingen en je injecteert dat binnen een 
bepaalde tijd samen met een ander vaccin met een bekend aantal 
bijwerkingen in een menselijk lichaam... 
 
Dan krijg je niet alleen A plus B, maar die twee samen kunnen ook nog 
een synergetisch effect hebben. De nadelige effecten daarvan kunnen wel 
honderd keer groter zijn. Er zijn geen studies gedaan naar de effecten van 
verschillende vaccins samen en we weten niet wat de effecten van het 
COVID19 vaccin zijn. De pediatrische populatie is absoluut het meest 
vatbaar, omdat het immuunsysteem van kinderen nog niet volgroeid is. 
 
Waarom worden vaccins zo gepusht? 
Als het huidige onderzoek en het bewijsmateriaal zo gebrekkig zijn, 
moeten we gewoon de 
geldstroom volgen. Bill Gates heeft veel bedrijven gesponsord, maar ook 
betaald voor onderzoek: 
 
-In 2011 kreeg het Duitse bedrijf Curevac 33 miljoen dollar voor 
onderzoek en ontwikkeling van RNA vaccins. 
-In 2013 kreeg Moderna Therapeutics 25 miljoen voor onderzoek en 
ontwikkeling van RNA vaccins. 
-In 2015 kreeg Inovio 45 miljoen voor hun DNA-vaccins, waarover het 
bedrijf vermeldde dat het DNA- 
 nanotechnologie gebruikte. Nanotechnologie gebruikt microscopisch 
kleine, robotachtige organismen. Al deze 
 bedrijven werden gesteund door de Bill Gates Foundation of worden 
ermee in verband gebracht. 
 
Bedrijven hebben geen licentie 
Belangrijk om te weten is, dat deze bedrijven GEEN licentie voor 
menselijk gebruik van die producten hebben gekregen. Dit komt, omdat 
de vaccins onvoldoende immuniteit gaven bij proeven met mensen. 
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Nogmaals, voldoende immuniteit betekent alleen dat je een bepaalde 
hoeveelheid antistoffen hebt. Dit laat weer zien dat iemand in het 
openbaar niet volledig immuun is voor welke bacterie, virus of ziekte de 
vaccins willen beschermen. Er wordt alleen in vitro, in een reageerbuis, 
gekeken hoeveel antilichamen er zijn. Dat is geen goed wetenschappelijk 
bewijs voor de werkzaamheid van deze vaccins. 

 
Ze willen een controle over het menselijk brein 
In 2010 werd in het Pentagon geavanceerd onderzoek gedaan. Het project 
concentreerde zich op DNA- en RNA-vaccins. Er werd een synthetisch 
DNA-vaccin ontwikkeld dat kan worden toegediend via niet-invasieve 
electroporation. Een soort sticker met micronaalden, je voelt het 
nauwelijks in je huid. ''Het is om mensen op genetisch niveau te 
versterken en te ondermijnen’’, zeiden ze. Dit is ongeveer in hetzelfde 
jaar dat Bill Gates begon met het stevig financieren van de DNA- en 
RNA-bedrijven die ik heb genoemd. 
 
In 2012 erkende DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
het ontwikkelen van een hersenmachine-interface. Dat is Artificial 
Intelligence (AL), een kunstmatig neuraal netwerk met het vermogen om 
te communiceren door alleen te denken of om op afstand beïnvloed of 
gecontroleerd te worden. Dat is net zoiets als slimme domotica in je 
woning. Je kunt daarmee bijvoorbeeld je airco, fornuis of tv aanzetten 
door eraan te denken. Je gedachten zijn dan als het ware een wifi. Dat 
klinkt cool, denk je misschien. 
Maar bedenk wel: aan elk voordeel kleeft ook een nadeel. Want wat als 
het slimme huis ook opdrachten aan jou kan geven? Dit hangt allemaal 
samen. 
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De technologie om je herinneringen en gedachten te herschrijven 
Er is nog een ander programma. Next-gen, niet-chirurgische 
nanotechnologie, omvat niet invasieve of minimaal invasieve 
hersencomputerinterfaces om direct in je hersenen te lezen en te 
schrijven. Weten jullie wat dit betekent? (Carrie lacht). Zelfs nu ik dit al 
een tijdje weet, ben ik er nog steeds van onder de indruk. Dit wil zeggen, 
dat ze je herinneringen en gedachten kunnen herschrijven. 
 
Sommige mensen vinden dit misschien heel spannend. Het lijkt The 
Matrix wel. En het is ook letterlijk die film met de rode of de blauwe pil. 
Wil je bijvoorbeeld karate leren? Dan kun je die techniek gewoon 
downloaden. Na het downloaden beheers je karate. Je lichaam weet dan 
hoe het moet. Of je wilt een Franse topkok worden. Dan download je wat 
nodig is en kun je op zijn Frans koken. Je kunt ook talen leren in een dag 
of een paar dagen. 
 
Ok, dit deel klikt heel cool. Maar als jij dit kunt beheersen, is er ook iets 
dat jouw brein controleert. Iets is dan je emoties, ervaringen en gedachten 
aan het schrijven. Je hebt dus kunstmatige herinneringen 
aan bepaalde dingen. Weet je dan nog wat de realiteit is? Je bent een 
computerprogramma geworden. Je bent geen mens meer, maar een 
personage in een computerprogramma dat je zelf niet kunt controleren. 
Lieve mensen, dit heb ik onderzocht en het is geen science fiction. Dit is 
vandaag de realiteit. 
 
Hydrogels 
Ook goed om op te merken: DARPA financierde een bedrijf dat zachte, 
flexibele hydrogels produceert die onder de huid worden geïnjecteerd 
voor gezondheidsmonitoring. Ze synchroniseren met een smartphone app 
om de gebruiker onmiddellijk gezondheidsinzichten te geven. Maar de 
hydrogel-nanotechnologie groeit en verspreidt zich na implantatie in het 
lichaam. We weten helemaal niet hoe dit ons DNA kan beïnvloeden. We 
weten wèl, dat het informatie direct en continu kan verzenden naar een 
kunstmatige intelligentie (AL). Allemaal via een smartphone. Het moet 
ergens op je telefoon zitten of bij Google te vinden zijn. Je kunt het 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

18 
 

uitschakelen, maar niet volledig wissen. Dat is onmogelijk. Dit zijn de 
COVID-19 apps waarvan je waarschijnlijk al hebt gehoord. Het heeft 
allemaal hiermee te maken. Ze maken je nu al klaar voor deze app. Je 
hebt de software. Nu heb je alleen nog deze kleine hydrogel nodig die in 
je lichaam geïnjecteerd moet worden. En dan wordt je lichaam voor altijd 
gecontroleerd. 
 
Wat kunnen ze zoal controleren? 
-je eisprong 
-je menstruatie 
-hoeveel keer je seks hebt gehad 
-hoeveel alcohol er in je lichaam terecht is gekomen 
-ze kunnen je vitaminen en mineralen nakijken 
-hoeveel stappen je hebt genomen 
-als je gevallen bent, zien ze dit ook 
-ze kunnen je angst en emoties zien 
-of je wel of niet slaapt 
 

      
 
Ze weten continu alles van je. Het gaat naar een AI-programma. Wat ik 
je hier allemaal vertel, willen ze heel snel realiseren. Zoals je gemerkt 
hebt, zijn ze al begonnen met het installeren van een COVID-19 app op 
je smartphone. 
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Dit is GEEN fantasie, maar echt. Ik doe al 20 jaar onderzoek en daarom 
deel ik deze kennis. Tot slot, we begeven ons op onbekend terrein. 
Daarom vroeg ik je in het begin wat het betekent om mens te zijn? 
 
Mijn conclusie na dit onderzoek is: 
-het COVID-19 vaccin is niet veilig. 
-er is geen enkele wetenschappelijk methodologie. 
-er worden kanker en mutagene cellijnen in ons lichaam ingebracht (doen 
ze al heel lang 
 zonder dat mensen het wisten). 
-er worden giftige stoffen in ons lichaam ingebracht (doen ze ook al heel 
lang). 
-er worden ook genomen van verschillende genomen in ons lichaam 
ingebracht (doen ze ook 
 al heel lang). 
-er is geen bewijs dat wat ze doen en zeiden te gaan doen, ook zal 
gebeuren. Er hoeven 
 zelfs geen bewijzen te worden geleverd. Het wordt schaamteloos 
toegelaten. 
-ook de nanotechnologie en de roboteffecten worden in ons lichaam 
ingebracht. 
 
-Het recombinante RNA en de recombinante DNA-technologie kunnen 
permanente en onbekende genetische veranderingen aanbrengen in een 
menselijk lichaam. Permanent, want als het DNA is veranderd, moet 
iemand met deze verandering blijven leven. Er is geen weg terug. Het is 
niet, zoals we gewend zijn, dat we een vaccinatie halen en niet meer 
nemen als het vaccin niet blijkt te werken’’. 
 
Het COVID-19 vaccin is anders. Je lichaam verandert voor de rest van je 
leven. Wie deze vaccins maken weten heus wel wat de uitkomst is. Het 
creëert een nieuw wezen op aarde. Het vernietigt ons oude zijn... wie we 
werkelijk zijn. 
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Het lijkt erop, dat dit vaccin en de bijhorende producten worden gebruikt 
om ons allemaal aan te sluiten op kunstmatige intelligentie (AI). (zie ook 
onze artikelen over ID2020) 
 
Lieve mensen; Ik weet dat jullie nu veel informatie moeten verwerken. 
Dat was bij mij ook zo toen ik dit onderzoek deed. Het maakt me bang 
en het voelt zeker niet goed. Ik heb veel wetenschappelijke en zakelijke 
bijeenkomsten bezocht, waar dit vaak ter sprake kwam. Het is echt geen 
fantasie of een complottheorie, het is echt. Ik bestudeer vaccins al sinds 
mijn twintigste. 
 
(Carrie laat een traan en heeft het emotioneel moeilijk). 
Dit onderzoek is echt en we moeten het massaal delen en voor onszelf 
opkomen. We moeten opkomen voor ons bestaan, onze kinderen, onze 
families en onze gezondheid. Ook voor de toekomstige generatie en voor 
de mensheid. 
 
Onderzoek alsjeblieft zelf wat ik heb verteld. Praat er met iedereen over, 
ook op de social media. We hebben een kans om deze oorlog te winnen, 
als we meer mensen wakker krijgen. Mensen moeten op de hoogte zijn 
van wat er werkelijk gaande is. Ik vertel jullie dit in liefde en vrede voor 
iedereen. 
 
klik hier om het filmpje te zien 
 
Dr. Carrie Madej (Amerika) 
 
Internist, osteopaat, directeur Phoenix Medical Group of Georgia, waar 
ze een full-time praktijk in interne geneeskunde heeft. Doet al 20 jaar 
intensief onderzoek naar vaccinaties. 
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Lezaen! 

Die krijg je dus nooit meer uit je 
lichaam! 
Elbert.  
 

 

 Print This Post 

CNA Nursing Home Whistleblower: Seniors Are DYING LIKE 

FLIES After COVID Injections! SPEAK OUT!!! 

by Brian Shilhavy 

Editor, Health Impact News 
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James (he gives his last name in the video) is a CNA (Certified 

Nursing Assistant), and he recorded this video as a whistleblower 

because he could not keep silent any longer. 

James reports that in 2020 very few residents in the nursing home 

where he works got sick with COVID, and none of them died 

during the entire year of 2020. 

However, shortly after administering the Pfizer experimental 

mRNA injections, 14 died within two weeks, and he reports that 

many others are near death. 

The video is long (47 minutes), and it is clear that James is suffering 

from emotional stress, and he admits that he has nothing to gain 

from going public, and that he will probably lose his job for doing 

so. 

But he makes it very clear that these were patients he knew and 

cared for (he is also a “lay pastor”), and that after being injected 

with the mRNA shot, residents who used to walk on their own can 

no longer walk. Residents who used to carry on an intelligent 

conversation with him could no longer talk. 

And now they are dying. “They’re dropping like flies.” 
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His superiors are explaining the deaths as being caused by a 

COVID19 “super-spreader.” 

However, the residents who refused to take the injections, are not 

sick, according to James. 

James makes it very clear that as a Christian, he cannot live with 

his conscience anymore, and that he can no longer remain silent. 

He is not anti-vaccine, but just sharing what he knows is true, 

regarding the people he has cared for in his profession for over 10 

years now. 

This is a very clear pattern now. Inject the elderly with the mRNA 

injections, then blame their illnesses and deaths on the COVID 

virus. 

The only reason Big Pharma and their sponsored corporate media 

are getting away with this, is because more healthcare workers like 

James are not coming forward to speak up for the helpless. 

Even many in the Alternative Media are guilty for not covering this 

genocide against our seniors, as James states, because people are 

more concerned with Donald Trump and Joe Biden political news, 
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while people’s grandmother, grandfather, and others are being 

killed by these injections. 

James calls upon other CNAs, nurses, and family members to go 

public and tell the world what is going on with these experimental 

mRNA COVID injections. 

How many more lives need to be lost before we say something? 

If you know what is happening, but are not speaking out, then you 

are part of the problem. 

And shame on you in the Alternative Media who are more 

concerned about which tyrant should be president than you are 

about covering the greatest crime of genocide this country has ever 

seen. 

Rescue those being led away to death; hold back those staggering 

toward slaughter. 

If you say, “But we knew nothing about this,” does not he who weighs 

the heart perceive it? Does not he who guards your life know it? Will 

he not repay each person according to what he has done? (Proverbs 

24:11-12) 
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The video is from our Rumble account. It is also available on 

our Bitchute channel, and Minds.com account. 

See Also: 

Nurses in Kansas Refuse to Give Experimental COVID Injections – 

They Value Life Over their Jobs 

Wisconsin Nursing Home Believed to be First in U.S. to Fire Staff 

for Refusing Experimental COVID Injections 

Up to 60% of U.S. Healthcare Workers Refusing Experimental 

COVID mRNA Vaccine – “Don’t Want To Be A Guinea Pig” 

See Also: 

Doctors Around the World Issue Dire WARNING: DO NOT GET 

THE COVID VACCINE!! 

 

CDC: 329 Recorded Deaths So Far Following Experimental 

COVID mRNA Injections in the U.S. 
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24 Residents Dead in 3 Weeks as One Third of UK Nursing Home 

Residents Die After Experimental mRNA COVID Injections 

 

CNA Nursing Home Whistleblower: Seniors Are DYING LIKE 

FLIES After COVID Injections! SPEAK OUT!!! 

 

Did Larry King Receive an Experimental COVID Shot Just Before 

His Death? 
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53 Dead in Gibraltar in 10 Days After Experimental Pfizer mRNA 

COVID Injections Started 

 

Baseball Legend Hank Aaron Dead After Receiving the 

Experimental Moderna mRNA COVID Injection 
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10 Dead with 51 Severe Side-Effects Among Germany’s Elderly 

after Experimental Pfizer COVID Injections 

 

55 Americans Have Died Following mRNA COVID Injections as 

Norway Death Toll Rises To 29 

 

23 Seniors Have Died in Norway After Receiving the Pfizer 

Experimental COVID mRNA Injection 
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Louisiana Woman Convulses Uncontrollably after Being Injected 

with the Experimental Pfizer COVID Shot – “I can’t stand to see 

my mom this way it makes me want to cry knowing I can’t do 

anything to help her.” 

 

24 Dead and 137 Infected at NY Nursing Home After Experimental 

COVID Injections 

 

“Very Healthy 56-Year-Old” Miami Obstetrician Dies after Being 

Injected with the Experimental Pfizer COVID Vaccine 
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“Perfectly Healthy” 41-year-old Pediatric Assistant Dies Suddenly 

After Injected with Experimental Pfizer COVID Vaccine 

 

4 People Died and 240 Got COVID19 in Israel After Being Injected 

with Pfizer Experimental mRNA Vaccine 

 

Is the Tennessee Nurse Who Passed Out on Live Camera After the 

COVID Vaccine Still Alive? 
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32-Year-Old Mexican Doctor Suffers Seizures and is Paralyzed 

After Receiving the Pfizer Experimental Vaccine 

 

27-Year-Old Canadian Healthcare Worker Faints and Suffers 

Multiple Seizures After Pfizer Experimental COVID Vaccine 

 

  

Having problems receiving our newsletters? See: 

How to Beat Internet Censorship and Create Your Own Newsfeed 
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We Are Now on Minds.com, MeWe, Gab, and Parler (currently 

down)! Video channels at Bitchute and Rumble. 

If our website is seized and shut down, find us 

on Minds.com, MeWe, Gab, and Parler, as well 

as Bitchute and Rumble for further instructions about where to 

find us. 

 

Is God’s Judgment About to Fall on America? What is the “Mark 

of the Beast”? 
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Unmasking Who is Behind the Plandemic and Rioting to Usher in 

the New World Order 

 

The Satanic Roots to Modern Medicine – The Mark of the Beast? 

 

Published on January 26, 2021 

Tags: covid vaccine death 

Share This Story, Choose Your Platform! 

17 Comments 
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1.  

Renee Gossage January 31, 2021 at 7:52 pm - Reply 

None of the links are working to play the video. Is anyone else 

having the same issue? 

 Like 

 

 

 

 

 

 

YES, THEY CAN VACCINATE 
US THROUGH NASAL TEST 
SWABS AND TARGET THE 
BRAIN 
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 Sat 6:28 pm +00:00, 28 Nov 2020    
 

I don’t 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 CAN do that. 
Just follow the science below.
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RESEARCHERS ENGINEER 
TINY MACHINES THAT 
DELIVER MEDICINE 
EFFICIENTLY 
by Johns Hopkins University School of Medicine  

 
 
A theragripper is about the size of a speck of dust. This swab 
contains dozens of the tiny devices. Credit: Johns Hopkins 
University.  
Inspired by a parasitic worm that digs its sharp teeth into its host’s 
intestines, Johns Hopkins researchers have designed tiny, star-
shaped microdevices that can latch onto intestinal mucosa and 
release drugs into the body. 
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David Gracias, Ph.D., a professor in the Johns Hopkins 
University Whiting School of Engineering, and Johns Hopkins 
gastroenterologist Florin M. Selaru, M.D., director of the Johns 
Hopkins Inflammatory Bowel Disease Center, led a team of 
researchers and biomedical engineers that designed and tested 
shape-changing microdevices that mimic the way the parasitic 
hookworm affixes itself to an organism’s intestines. 

Made of metal and thin, shape-changing film and coated in a heat-
sensitive paraffin wax, “theragrippers,” each roughly the size of a 
dust speck, potentially can carry any drug and release it gradually 
into the body. 

The team published results of an animal study this week as the 
cover article in the journal Science Advances. 

Gradual or extended release of a drug is a long-sought goal in 
medicine. Selaru explains that a problem with extended-release 
drugs is they often make their way entirely through 
the gastrointestinal tract before they’ve finished dispensing their 
medication. 

“Normal constriction and relaxation of GI tract muscles make it 
impossible for extended-release drugs to stay in the intestine long 
enough for the patient to receive the full dose,” says Selaru, who 
has collaborated with Gracias for more than 10 years. “We’ve 
been working to solve this problem by designing these small drug 
carriers that can autonomously latch onto the intestinal 
mucosa and keep the drug load inside the GI tract for a desired 
duration of time.” 
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When an open theragripper, left, is exposed to internal body 
temperatures, it closes on the instestinal wall. In the gripper’s 
center is a space for a small dose of a drug. Credit: Johns Hopkins 
University  
Thousands of theragrippers can be deployed in the GI tract. When 
the paraffin wax coating on the grippers reaches the temperature 
inside the body, the devices close autonomously and clamp onto 
the colonic wall. The closing action causes the tiny, six-pointed 
devices to dig into the mucosa and remain attached to the colon, 
where they are retained and release their medicine payloads 
gradually into the body. Eventually, the theragrippers lose their 
hold on the tissue and are cleared from the intestine via normal 
gastrointestinal muscular function. 

 

Taken from the original research annexes. zie bijlage!  
Gracias notes advances in the field of biomedical engineering in 
recent years. 

“We have seen the introduction of dynamic, microfabricated 
smart devices that can be controlled by electrical or chemical 
signals,” he says. “But these grippers are so small that batteries, 
antennas and other components will not fit on them.” 
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Theragrippers, says Gracias, don’t rely on electricity, wireless 
signals or external controls. “Instead, they operate like small, 
compressed springs with a temperature-triggered coating on the 
devices that releases the stored energy autonomously 
at body temperature.” 

The Johns Hopkins researchers fabricated the devices with about 
6,000 theragrippers per 3-inch silicon wafer. In their animal 
experiments, they loaded a pain-relieving drug onto the grippers. 
The researchers’ studies found that the animals into which 
theragrippers were administered had higher concentrates of the 
pain reliever in their bloodstreams than did the control group. 
The drug stayed in the test subjects’ systems for nearly 12 hours 
versus two hours in the control group. zie 
video https://www.youtube.com/watch?v=xQVBn6DWJwI  

“Swarms of microscopic robots that can be injected” 
Tell Melinda Gates we can inject robots these days.  
  

PubMed, 2015 Jun 9.: 

NANONEUROTHERAPEUTI
CS APPROACH INTENDED 
FOR DIRECT NOSE TO 
BRAIN DELIVERY 
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Shadab Md  1 , Gulam Mustafa  2   3 , Sanjula Baboota  3 , Javed 
Ali  3 Affiliations Expand 

 PMID: 26057769 

 DOI: 10.3109/03639045.2015.1052081 

ABSTRACT 
Context: Brain disorders remain the world’s leading cause of 
disability, and account for more hospitalizations and prolonged 
care than almost all other diseases combined. The majority of 
drugs, proteins and peptides do not readily permeate into brain 
due to the presence of the blood-brain barrier (BBB), thus 
impeding treatment of these conditions. 

Objective: Attention has turned to developing novel and effective 
delivery systems to provide good bioavailability in the brain. 
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Methods: Intranasal administration is a non-invasive method of 
drug delivery that may bypass the BBB, allowing therapeutic 
substances direct access to the brain. However, intranasal 
administration produces quite low drug concentrations in the 
brain due limited nasal mucosal permeability and the harsh nasal 
cavity environment. Pre-clinical studies using encapsulation of 
drugs in nanoparticulate systems improved the nose to brain 
targeting and bioavailability in brain. However, the toxic effects 
of nanoparticles on brain function are unknown. 

Result and conclusion: This review highlights the understanding 
of several brain diseases and the important pathophysiological 
mechanisms involved. The review discusses the role of 
nanotherapeutics in treating brain disorders via nose to brain 
delivery, the mechanisms of drug absorption across nasal mucosa 
to the brain, strategies to overcome the blood brain barrier, 
nanoformulation strategies for enhanced brain targeting via nasal 
route and neurotoxicity issues of nanoparticles. 

 
Epub 2013 Oct 16. 

NANOEMULSION-BASED 
INTRANASAL DRUG 
DELIVERY SYSTEM OF 
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SAQUINAVIR MESYLATE 
FOR BRAIN TARGETING 
Hitendra S Mahajan  1 , Milind S Mahajan, Pankaj P 
Nerkar, Anshuman Agrawal Affiliations Expand 

 PMID: 24128122 

 DOI: 10.3109/10717544.2013.838014 

ABSTRACT 
The central nervous system (CNS) is an immunological privileged 
sanctuary site-providing reservoir for HIV-1 virus. Current anti-
HIV drugs, although effective in reducing plasma viral levels, 
cannot eradicate the virus completely from the body. The low 
permeability of anti-HIV drugs across the blood-brain barrier 
(BBB) leads to insufficient delivery. Therefore, developing a 
novel approaches enhancing the CNS delivery of anti-HIV drugs 
are required for the treatment of neuro-AIDS. The aim of this 
study was to develop intranasal nanoemulsion (NE) for enhanced 
bioavailability and CNS targeting of saquinavir mesylate 
(SQVM). SQVM is a protease inhibitor which is a poorly soluble 
drug widely used as antiretroviral drug, with oral bioavailability is 
about 4%. The spontaneous emulsification method was used to 
prepare drug-loaded o/w nanoemulsion, which was characterized 
by droplet size, zeta potential, pH, drug content. Moreover, ex-
vivo permeation studies were performed using sheep nasal 
mucosa. The optimized NE showed a significant increase in drug 
permeation rate compared to the plain drug suspension (PDS). 
Cilia toxicity study on sheep nasal mucosa showed no significant 
adverse effect of SQVM-loaded NE. Results of in vivo 
biodistribution studies show higher drug concentration in brain 
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after intranasal administration of NE than intravenous delivered 
PDS. The higher percentage of drug targeting efficiency (% DTE) 
and nose-to-brain drug direct transport percentage (% DTP) for 
optimized NE indicated effective CNS targeting of SQVM via 
intranasal route. Gamma scintigraphy imaging of the rat brain 
conclusively demonstrated transport of drug in the CNS at larger 
extent after intranasal administration as NE. 

SIMILAR ARTICLES 

 Intranasal nanoemulsion based brain targeting drug delivery 
system of risperidone. Kumar M, Misra A, Babbar AK, Mishra 
AK, Mishra P, Pathak K. Int J Pharm. 2008 Jun 24;358(1-2):285-
91. doi: 10.1016/j.ijpharm.2008.03.029. Epub 2008 Mar 27. 
PMID: 18455333 

 Preliminary brain-targeting studies on intranasal mucoadhesive 
microemulsions of sumatriptan. Vyas TK, Babbar AK, Sharma 
RK, Singh S, Misra A. AAPS PharmSciTech. 2006 Jan 
20;7(1):E8. doi: 10.1208/pt070108. PMID: 16584167 

 Nanoneurotherapeutics approach intended for direct nose to brain 
delivery. Md S, Mustafa G, Baboota S, Ali J. Drug Dev Ind 
Pharm. 2015;41(12):1922-34. doi: 
10.3109/03639045.2015.1052081. Epub 2015 Jun 9. PMID: 
26057769 Review. 

 Intranasal microemulsion for targeted nose to brain delivery in 
neurocysticercosis: Role of docosahexaenoic acid. Shinde RL, 
Bharkad GP, Devarajan PV. Eur J Pharm Biopharm. 2015 
Oct;96:363-79. doi: 10.1016/j.ejpb.2015.08.008. Epub 2015 Aug 
28. PMID: 26318978 

 Targeted drug delivery to the brain via intranasal nanoemulsion: 
Available proof of concept and existing challenges. Chatterjee B, 
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Gorain B, Mohananaidu K, Sengupta P, Mandal UK, Choudhury 
H. Int J Pharm. 2019 Jun 30;565:258-268. doi: 
10.1016/j.ijpharm.2019.05.032. Epub 2019 May 13. PMID: 
31095983 Review. 

 zie video https://youtu.be/7WO5lPXuggk  

PubMed Epub, 2016 Jun 28: 

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 
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 5 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Tabriz 
University of Medical Sciences, Mailbox 51664, Tabriz, Iran. 
mitra_jelvehgari@yahoo.com. 

 6 Drug Applied Research Center and Faculty of Pharmacy, Tabriz 
University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 
mitra_jelvehgari@yahoo.com. 

 PMID: 27352214 

 DOI: 10.1007/s12272-016-0782-0 

ABSTRACT 
Over the past few years, nasal drug delivery has attracted more 
and more attentions, and been recognized as the most promising 
alternative route for the systemic medication of drugs limited to 
intravenous administration. Many experiments in animal models 
have shown that nanoscale carriers have the ability to enhance the 
nasal delivery of peptide/protein drugs and vaccines compared to 
the conventional drug solution formulations. However, the rapid 
mucociliary clearance of the drug-loaded nanoparticles can cause 
a reduction in bioavailability percentage after intranasal 
administration. Thus, research efforts have considerably been 
directed towards the development of hydrogel nanosystems which 
have mucoadhesive properties in order to maximize the residence 
time, and hence increase the period of contact with the nasal 
mucosa and enhance the drug absorption. It is most certain that 
the high viscosity of hydrogel-based nanosystems can efficiently 
offer this mucoadhesive property. This update review discusses 
the possible benefits of using hydrogel polymer-based 
nanoparticles and hydrogel nanocomposites for drug/vaccine 
delivery through the intranasal administration. 

Keywords: Brain; Hydrogel; Nanoparticles; Nasal delivery; 
Vaccine. 
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 Nanoparticles for nasal vaccination. Csaba N, Garcia-Fuentes M, 
Alonso MJ.Csaba N, et al.Adv Drug Deliv Rev. 2009 Feb 
27;61(2):140-57. doi: 10.1016/j.addr.2008.09.005. Epub 2008 
Dec 13.Adv Drug Deliv Rev. 2009.PMID: 19121350 Review. 

 Nanoparticulate systems for nasal delivery of drugs: a real 
improvement over simple systems? Illum L.Illum L.J Pharm Sci. 
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 Pharmaceutical aspects of intranasal delivery of vaccines using 
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 The application of mucoadhesive polymers in nasal drug 
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10.1080/03639040903170750.Drug Dev Ind Pharm. 2010.PMID: 
19735210 Review. 

 Interleukin-4-loaded hydrogel scaffold regulates macrophages 
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differentiation via TGF-β1/Smad pathway for repair of bone 
defect. Zhang J, Shi H, Zhang N, Hu L, Jing W, Pan J.Zhang J, et 
al.Cell Prolif. 2020 Oct;53(10):e12907. doi: 10.1111/cpr.12907. 
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article. 
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 Stimulus-responsive polymeric nanogels as smart drug delivery 
systems. Hajebi S, Rabiee N, Bagherzadeh M, Ahmadi S, Rabiee 
M, Roghani-Mamaqani H, Tahriri M, Tayebi L, Hamblin 
MR.Hajebi S, et al.Acta Biomater. 2019 Jul 1;92:1-18. doi: 
10.1016/j.actbio.2019.05.018. Epub 2019 May 13.Acta Biomater. 
2019.PMID: 31096042 Free PMC article. Review. 

 Preparation and Property Evaluation of Conductive Hydrogel 
Using Poly (Vinyl Alcohol)/Polyethylene Glycol/Graphene Oxide 
for Human Electrocardiogram Acquisition. Xiao X, Wu G, Zhou 
H, Qian K, Hu J.Xiao X, et al.Polymers (Basel). 2017 Jun 
30;9(7):259. doi: 10.3390/polym9070259.Polymers (Basel). 
2017.PMID: 30970936 Free PMC article. 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

49 
 

 
Yes, they CAN vaccinate us through nasal test swabs AND target 
the brain 
 
https://de-ware-wereld.nl/2020/12/28/huisarts-spreekt-zich-uit-
overvaccinatiedwang/?fbclid=IwAR0vxBOzUn1RkZxJVauc9Lpk
BMjt1BNnyxiYMl9EPlbwlEIEownBz0jmEpc 
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Luciferin van Lucifer de gevallen hoofdengel, met 66,6  het getal van de 
antichrist. Hoe duidelijker willen wij het vorgeschoteld krijgen? 
 
Van de filosoof Marcel Messing het onderstaande over de pcr-testen: 
PCR-test 
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In 2018 ontving de arts dr. Kary Mullis, uitvinder van de PCR-test 
(Polymerase Chain Reaction), de Nobelprijs voor chemie.  
   
Mullis, overleden in 2019, vond het een schande dat zijn medische 
collega’s de PCR-test gebruikten om virusinfecties aan te tonen, zoals het 
HIV-virus, dat aids veroorzaakt zou hebben, terwijl de test daar absoluut 
niet voor bedoeld is en zo’n infectie dus  niet kan aantonen. Zelfs het 
CDC heeft dit moeten toegeven. Bovendien was Mullis van mening, dat 
nogal wat wetenschappers veel schade aanrichten onder het mom van 
mensen helpen. Hier rijst de vraag waarom de PCR-test nu ook weer 
gebruikt wordt voor het opsporen van een virusinfectie? Wordt er 
misschien via de neus DNA weggenomen voor een Europese of 
wereldwijde databank? In veel landen hebben honderden gewetensvolle 
artsen scherp protest aangetekend tegen de PCR-test en de strenge 
gezondheidsmaatregelen. Ze kregen nauwelijks serieuze aandacht in de 
media. De PCR-test is geen diagnostische test, maar een voorbereidende 
laboratoriumtest om te zoeken naar deeltjes van het RNA 
(ribonucleïnezuur), die misschien van een virus afkomstig zijn. Een 
behandelplan mag dus niet op de PCR-test gebaseerd zijn. Het lijkt erop, 
dat een aantal artsen intussen de eed van Hippocrates hebben ingeruild 
voor de ‘eed van Hypocrietus’. Er is geen enkele reden meer om de 
medische en farmaceutische wereld, de media en de politiek zomaar te 
vertrouwen. Integendeel! 
 
‘De nieuwe generatie vaccins’ en het teken van het Beest 
Meer dan 15 jaar geleden waarschuwde prof. Jean-Pierre Petit, 
astrofysicus en voormalig directeur van het prestigieuze ‘Centre National 
de la Recherche Scientifique’ (CNRS) voor ‘de nieuwe generatie 
vaccins’, waar een nanochip kan worden ingebracht. Met gebruikmaking 
van een satellietsysteem en uiterst geavanceerde computers, kan de mens 
dan gecontroleerd en gemanipuleerd worden, waar hij zich ook bevindt, 
aldus Petit. De machtselite beschikt over een lang stilgehouden, 
indrukwekkende controletechnologie, die het controlesysteem van China 
mogelijk overtreft. Het is het ‘666 Universeel Controle Systeem van het 
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Beest’, ontworpen in de VS, beter bekend als het reusachtige 
supercomputersysteem LUCID (LUCifers’ IDentiteit). 
 
 
 
Vaccins 
In deze ingekorte video vertelt dr. Putkin onder ede over geaborteerde 
baby’s in zijn vaccins en zijn testen op minder valide en verstandelijk 
gehandicapten en uiteindelijk ook de bevolking. In de volledige video, 
welke ook te vinden is, vertelt hij meer over de inhoud van vaccins. 
https://www.youtube.com/watch?v=YbdCWbpslrg  en 
https://www.bitchute.com/newsearch/?query=Dr.Putkin+under+oath+&
kind=video  
Hier een voorbeeld van iemand die de moed had om een heldere vraag te 
stellen;  ‘Van internet haalde ik informatie over gebruikte ingrediënten in 
vaccins. Ik stelde een lijst op met allerhande ingrediënten die worden 
gebruikt als vulstof voor vaccins. Vervolgens belde ik naar het 
antigifcentrum (https://www.antigifcentrum.be/) en vroeg de meest 
deskundige man aan de lijn en stelde de man in kwestie de volgende 
vraag: “Onder welke categorie vallen volgende stoffen; voedsel of 
vergif?”, en ik begon met formaldehyde, twee en 80, kwik, aluminium 
phenoxyethanol, potassium phosphate, sodium phosphate, sorbitol, 
enz...  Hij zei: “Da’s nogal een serieus lijstje, maar ik kan duidelijk stellen 
dat ze voor de mens giftig tot zéér giftig zijn. Deze stoffen worden 
gebruikt in meststof, pesticiden, sommigen zijn slecht voor de 
hartfunctie, hersenen, lever, nieren en eentje wordt er gebruikt om lijken 
een poos te bewaren. Ze vallen in verschillende soorten, maar zijn stuk 
voor stuk giftig. Waarom vraag je me dat ?” Ik vroeg hem toen het 
volgende: “Indien ik deze stoffen vrijwillig injecteer of in het voedsel van 
mijn kind stop en dat op regelmatige basis, wat zijn dan de gevolgen voor 
mij, want is het heel waarschijnlijk dat mijn kind daar schade door zal 
lijden? Hij zei: “Vreemde vraag, maar mocht dit uitkomen, wordt je 
beschuldigd van criminele nalatigheid, waarschijnlijk met de intentie om 
te doden en zeker kindermishandeling. Men zou u uw kind afnemen. 
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Weet je misschien of iemand dit aan het doen is met zijn of haar kind, 
want dit is misdadig”. Toen zei ik: “Een bepaalde industrie … deze 
dingen stopt men in vaccins op dusdanige wijze dat het lichaam ze niet 
afstoot, maar eerder opslaat, met blijvende schade tot gevolg”. 
Hij zei: “WAT ?!” De man was buiten zichzelf van woede en vroeg me 
alle informatie hieromtrent te mailen. Hij wist niet dat big pharma tot 
zoiets in staat was. Zijn beide zonen hadden zelf kinderen die ernstige 
gezondheidsproblemen hadden. 

Deze stoffen kunnen in een vaccinatie zitten: 
* aluminum hydroxide 
* aluminum phosphate 
* ammonium sulfate 
* amphotericin B 
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of 
konijnen/apenhersenen 
* arginine hydrochloride 
* hondennier en/of apennier 
* tweebasich kaliumfosfaat. 
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei. 
* kalfs (bovine) serum 
* betapropiolactone 
* foetaal runderserum 
* formaldehyde 
* formalin 
* gelatine 
* gentamicin sulfate 
* glycerol 
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal 
weefsel) 
* hydrocortisone 
* gehydroliseerde gelatine 
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel 
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG) 
* eenbasisch kalium fosfaat 
* neomycine 
* neomycine sulfaat 
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* nonylphenol ethoxylate 
* octylphenol ethoxylate 
* octoxynol 10 
* phenol red indicator 
* phenoxyethanol (antivries) 
* kalium chloride 
* kalium difosfaat 
* kalium monofosfaat 
* polymyxine B 
* polysorbaat 20 
* polysorbaat 80 
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne 
* resten van MRC5 eiwitten 
* natrium deoxycholaat 
* sorbitol 
* tri(n)butylfosfaat 
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en 
* gewassen rode bloedcellen van schapen  
 
De volgende stoffen werden in vaccinaties aangetroffen: aluminium 
hydroxide, aluminium fosfaat, ammonium sulfaat,  amfotericine B, een- 
en tweebasisch kaliumfosfaat, arginine hydrochloridum, 
betapropiolactone, formaldehyde,  formaline, gelatine, gentamicine 
sulfaat, glycerol, hydrocortison, gehydroliseerde gelatine, natrium 
glutamaat, neomycine, neomycine sulfaat, nonylfenol en octylfenol 
ethoxylate, ethoxylate, octoxynol 10, fenol red 
indicator,  kaliumchloride, kaliumdifosfaat, kaliummonofosfaat, 
polymyxine B, polysorbaat 20 en 80, natriumdeoxycholaat, sorbitol, 
tri(n)butylfosfaat en natuurlijk fenoxyethanol (antivries!). Verder werd 
aangetroffen kwik, thimerosal en Merthiolate als conserveermiddel. 
Dat is allemaal vast wetenschappelijk nuttig. Maar ook zag men 
kippenembryo, kippenei en/of eendenei.  kalfsserum en dierlijke 
weefsels als varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen, 
hondennier en/of apennier en foetaal runderserum. Bovendien bewogen 
er Vero-cellen, in een lijn van apenniercellen en gewassen rode 
bloedcellen van schapen. Dan nog wat varkenspancreas-hydrolysaat van 
caseïne en tot overmaat: menselijke diploïdecellen (afkomstig van 
geaborteerd menselijk foetaal weefsel).’ Anoniem. 
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Onderweg naar een Corona Vaccin: 
De Europese Unie heeft de bestaande regelgeving versoepelt, zodat de 
coronavaccins sneller beschikbaar zijn. Hierdoor worden de regels voor 
geneesmiddelen die genetisch gemodificeerde organismen bevatten, 
geschrapt, zodat het mRNA-vaccin, dat eigenlijk een verboden 
genetische manipulatie was, sneller kan worden gelanceerd. 
Cellijnen van HEK-293 worden eveneens gebruikt door het bedrijf 
AstraZeneca. Een farmaceutisch bedrijf waarmee Hugo de Jonge in 10 
dagen tijd een contract afsloot van naar schatting 185 miljoen Euro voor 
‘potentiële COVID-19 vaccins’. Meerdere vaccins voor elke persoon in 
NL. Dus men rekend niet op 1 spuitje per persoon! De koop is al gesloten, 
nog voordat het vaccin bestaat. Er wordt lichaamsvreemd DNA 
“efficiënt” rechtstreeks in de cel gebracht. Het roept een immuunrespons 
op, en daarmee heeft de fabrikant het beoogde effect behaald. Maar wat 
gebeurt er verder met het lichaamsvreemde DNA als het eenmaal in de 
cel zit? 
Er zijn verschillende methoden die momenteel ontwikkeld worden. Een 
daarvan is het volgende; 
“Het Inovio-vaccin, INO-4800 genaamd, omvat het injecteren van een 
genetische DNA-code in het lichaam van de persoon om een specifieke 
immuunrespons tegen het SARS-CoV-2-coronavirus te activeren. 
Het vaccin wordt met een naald onder de huid ingespoten en vervolgens 
geactiveerd door een apparaat dat lijkt op een tandenborstel, die een 
elektrische minipuls afgeeft (van een fractie van een seconde), waardoor 

het DNA de cellen van het lichaam binnendringt.”6.7 
De nieuwe generatie vaccins wordt toegediend met behulp van een soort 
tandenborstel waardoor lichaamsvreemd ‘COVID-DNA’ -plus veel van 
al eerder genoemde ‘hulpstoffen’ en naar alle waarschijnlijkheid het DNA 
van een geaborteerde (Nederlandse) foetus – geforceerd ingebracht wordt 
in cellen van ons lichaam. Andere methoden zijn bv. met een pleister. 
Hier zit ook een chip bij. 
Veel mensen denken dat het bij één vaccin blijft. Er worden zeker elk jaar 
meerdere vaccins toegediend om het zogenaamde positieve effect te 
bereiken.  Een bericht van een proefpersoon die het vaccin kreeg luid: 
‘Ze hebben God gedood. Ik kan God niet meer voelen. Mijn ziel is dood.' 
Dit is exact overeenkomstig de voorspelling van Rudolph Steiner. 
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Meer informatie over het vaccin: 
Op het moment dat je wordt geïnjecteerd met een coronavaccin verandert 
je DNA en daarmee ook je bewustzijn. 
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/gezondheid/het-frankenstein-
gehalte-van-coronavaccinaties-nog-erger-dan-gedacht-nu-met-nl-
ondertiteling/?fbclid=IwAR2Ktqe66e0cj9AIJVT9o0QFZEY7woCdc4Z
l6nnCpQ0YXIjL34Th-So_jxg 
Voor de professionele onderzoeker zie 
https://www.bitchute.com/video/yXVehFHPKpWn/  
                
Een korte samenvatting van de video: 
Vanaf dat moment verlies je het besef dat je je vrijheid hebt verloren en 
verder door het leven zult gaan als 100% zombie en slaaf. 
Misschien is de video 
https://www.bitchute.com/video/dWqfjhNNDWYq/  die korter is dan 10 
minuten wel één van de belangrijkste die u ooit in je leven zult zien. Want, 
op dit moment heeft u nog het bewustzijn om te kunnen begrijpen wat 
daarin wordt uitgelegd. 
Het is een interview met Anthony Patch, onderzoeker, auteur en 
gespecialiseerd in alle moderne digitale technieken. Hij is tevens uitgever 
van het digitale tijdschrift Entangled Magazine. Het is een opname die al 
gemaakt is in oktober 2014, ver voordat er sprake was van het huidige 
coronavirus. 
 
A 549: “Groeimiddel” in vaccins – wat groeit er nou beter 
dan kankercellen? 
20 OKTOBER 2020 / ADMINISTRATOR 
  
Wie goed geluisterd heeft naar het betoog van Pierre Capel, heeft hem 
terloops de opmerking horen maken van wat er zoal in vaccins wordt 
gestopt om ze “VEILIG en EFFECTIEF” te maken….. 
Dat terloopse fragmentje zit op 23:35 min. bij de uitleg van genetische 
modificatie in de vorm van een injectie. 
Capel: “…. en daar zijn wat tumorgenen in gezet om ze te laten 
groeien…. ….nou, dit is gewoon genetische modificatie.” 
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In het CDC rapport van ons vorige artikel worden die ‘tumorgenen’ 
aangemerkt als: 
“….. human adenocarcinoma cells (A549)….” 
Hier de uitleg over deze ‘tumorgenen met heilzame werking’ en waar de 
oncoloog het later zoal weer tegenkomt bij kankerpatiënten, leest u hier. 
We lezen er overigens ook uit, dat het sinds 1972 wordt toegepast, voor 
wat het waard is. Daarvoor werden we met allerlei giftige zware metalen 
geïnjecteerd. Met alle gevolgen van dien. 
Tijd is geld…. 
De “ontwikkelaars” moeten hebben gedacht: “Wat groeit er nou beter dan 
kankercellen…” Eureka! 
 
Het injecteren met kankercellen is geen probleem, omdat we dat al jaren 
doen. 
 

 
Prof. Dr. Pierre Capel: 'Maatregelen maken geen barst uit en zijn de 
grootste flauwekul' 

 
Hoogleraar Pierre Capel pakt uit: "Mensen! Word eens wakker!" 
← COVID-19 al in juni door het CDC gekwalificeerd als NIET-
BESMETTELIJK voor de mens 
Nee! Het zijn géén besmettingen en géén infecties! → 
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Vaccineren, twijfelt u nog? Een telefoontje naar de leverancier 
doet wonderen. 
30 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
  
 Vaccinatie een “Geschenk van God!” 

2 DECEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
Dit is wat we momenteel nogal eens van artsen/dominees moeten 
horen. 
Het is een grof schandaal. Het vaccin is ongetest en is een 
massaexperiment op willoze proefkonijnen, bevangen door angst, 
opgeklopt door de overheid en het OMT. 
Hey geleuter over oversterfte, volle ziekenhuizen, uit de voegen 
barstende IC’s is aan de orde van de dag. Alles op basis van het gepruts 
van figuren als Koopmans, Drosten en Osterhaus. Hun specialisme is niet 
veel anders dan een verdedelde door de Bill & Melinda Gates 
gefinancierde kermiswetenschap. De hele wereld wordt de stuipen op het 
lijf gejaagd met een test, die de facto wel tot 100% foute positieve 
uitslagen geeft. 
Het RIVM weet dat, maar de woordvoerders als Jaap van Dissel 
bedrijven pure POLITIEK en geen belangenbehartiging voor de 
bevolking, integendeel. Met de volksgezondheid heeft men niet zoveel, 
getuige de contraproductieve belachelijke maatregelen die worden 
uitgevaardigd. 
Eén van die maatregelen is het afbranden van medicaties die 
ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen. 
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BRON: https://zelfzorgcovid19.nl/team-zelfzorgcovid19-neemt-deel-
aan-een-nieuwe-burger-belangenvereniging-anbb/ 

 
Slechts 20% van de mensen die ademhalingsproblemen krijgen moeten 
naar het ziekenhuis. Op deze manier gaat het nergens meer over en 
prakkizeert er geen sterveling meer over vaccins en maatregelen. Maar 
meneer Gommers maakt zich druk om de bezetting van zijn 
gepatenteerde ademhalingsmachines, anders “vervelen de mensen zich 
alleen maar dood….” Inderdaad: weer een sterftegolf, maar dan van 
zich dood vervelend zorgpersoneel. 
Op betreffende website van Dr. Rob Elens wordt ook gehamerd op 
gezonde leefstijl en voeding. Daar horen we Rutte en De Jonge nooit 
over, want dat geeft maar schadelijke bijwerkingen voor de 
vaccinindustrie. Je kunt je afvragen, of deze beide angstpornofiguren 
misschien toevallig over een bankrekening in Zwitsertland kunnen 
beschikken, waar bepaalde belanghebbende figuren in de vaccinindustrie 
enige middelen op hebben gestort. 
Behalve leefstijl, voeding en ouderdom is er nog een factor, waar we 
rekening mee dienen te houden. 
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Q-koorts is een bacteriële ziekte, die wordt toegeschreven aan de 
gietenfokkerij. Geconcentreerd in hetzelfde gebied dat zo zwaar is 
getroffen door “corona”. 
Zeg maar even voor het gemak, het gebied rond de Amerikaanse 
luchtmachtbasis Volkel…. 
Besmetting leidt in ongeveer 60% van de gevallen niet tot 
ziekteverschijnselen, bij de overige 40% komt het tot griepachtige 
verschijnselen zoals koorts, hevige hoofdpijn, koude rillingen, zweten, 
spierpijn, misselijkheid en braken, diarree of een verlaagde hartslag. 
Allerlei complicaties zijn mogelijk, waaronder endocarditis. Na een tot 
twee weken treedt gewoonlijk herstel op. Zwangere vrouwen en mensen 
met een lage weerstand hebben een verhoogd risico op 
ziekteverschijnselen na een besmetting en op een zwaarder verloop. 
Volgens de Q-koorts polikliniek in Den Bosch ontwikkelt zich in 1-5% 
van de gevallen een chronische variant van de ziekte. Bij onderzoek van 
de GGD in Noord-Brabant bleek dat een kwart van de vrouwelijke 
patiënten na een jaar nog klachten had. Voor mannen was dit 15%. Als 
de besmetting chronisch is geworden kunnen patiënten lange tijd zeer 
vermoeid zijn, er zijn gevallen bekend waarbij de vermoeidheidsklachten 
inmiddels meer dan twee jaar aanhouden. 
De Verenigde Staten onderzocht rond 1955 de Q-koorts-bacterie als een 
mogelijk wapen voor biologische oorlogvoering. Q-koorts is besmettelijk 
en zeer stabiel in aerosolen in een breed temperatuurbereik. Het micro-
organisme kan tot 60 dagen zelfstandig overleven. Het wordt mede als 
doeltreffend middel gezien omdat het aantal eenheden dat nodig is om 
een individu te infecteren erg laag is. Heden ten dage is het opgenomen 
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op de lijst van bioterreurwapens van de Amerikaanse Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Dit komt allemaal uit het artikel over Q-koorts in Wikipedia. 
Over de luchtvervuiling zullen we het maar niet hebben. De mens, jong 
en oud, krijgt via de luchtwegen en slokdarm nogal wat voor de kiezen 
en dan moet er ook nog een serie injecties in. 
Een geschenk van de Duivel. 

 
Neurologe: 'Mondkapjes richten na een uur al schade aan. Niet doen!' 
Met 20 reacties 
 Uncategorized 
Berichtnavigatie 
← De kamikazevlucht van Professor Dr. Marion Koopmans – OMT 
3 gedachtes over “Vaccinatie een “Geschenk van God!”” 

1. Choraii 
2 DECEMBER 2020 OM 13:23 
Dit is op Choraii Tammas herblogd. 
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Rate This 
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2. John 
2 DECEMBER 2020 OM 13:28 
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Eerst de oudjes en dan de lichamelijk en geestelijk zwakbegaafden, 
wowwwww. Kijk, als die straks sterven aan/door het vaccin dan zal er 
gezegd gaan worden dat ze toch al een “onderliggend lijden” hadden 
waaraan ze overleden zijn. Dat ruimt lekker op. “Ze” kosten toch alleen 
maar geld aan AOW, pensioen en huisvesting- en zorgkosten. Huisjes 
komen vrij en erfbelasting binnen. 
Normaliter zouden in een gelijkwaardig gebeuren eerst de leden van het 
koninklijk huis, dan Rutte en De Jonge, dan de rest van dat rapaille en 
dan pas op het allerlaatst het gewone volk.en bejaarden gevaccineerd 
worden. Dus er zit ietsje pietsje fecaliën (oftewel STRONT) aan deze 
vaccin-knikker. Let maar op straks……. 
 
  
  
  
  
16 Votes 
 
 
Onderstaand schrijven ontvingen we van een kameraad uit Duitsland. Hij 
is dierenarts en is met name verbaasd over de snelheid waarmee het 
vaccin door verschillende fabrikanten op de markt is gebracht. 
Ik heb Biontech – een dochteronderneming van het Amerikaanse Pfizer 
– op 19.11.2020 gebeld om te weten te komen welke ingrediënten worden 
gebruikt in het vaccin. We krijgen immers altijd een bijsluiter (met name 
over bijwerkingen, etc.) als we antibiotica en andere medicijnen krijgen 
voorgeschreven. Blijkbaar is dat voor vaccins niet nodig, dus dan moeten 
we er zelf achteraan. 
Ik stelde onder anderen de volgende vragen. 
Welke ingrediënten worden gebruikt, waarom is invriezen bij min 60 – 
70 graden nodig, waarom is er zo snel een werkzame stof tegen corona 
beschikbaar, hoe kan dat? Dierenartsen proberen die entstof namelijk al 
30 jaar ter beschikking te krijgen, zonder succes. Waarom worden de 
ingrediënten niet openbaar gemaakt, want iedereen heeft daar recht op, 
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ze staan zelfs op de verpakking van bijvoorbeeld een yoghurtbeker, want 
dat is namelijk verplicht. 
Eerste poging 
Vraag: Kunt u mij zeggen welke ingrediënten in dit vaccin zitten. 
Antwoord: Het bevat bacteriën en coronavirussen in een afgezwakte 
vorm. 
Vraag: Maar waarom bacteriën? 
Antwoord: Zodat het zich kan hechten aan de antilichamen. 
Vraag: Ik begrijp het niet. Ik heb toch juist antilichamen nodig om 
virussen en bacteriën te bestrijden? 
Antwoord: Wilt u even wachten, ik verbind u door met de Medische 
Dienst. 
Na minuten wachten…… tuut tuut tuut … verbinding verbroken 
Tweede poging 
Ik stel dezelfde vragen nog eens, maar wordt meteen doorverbonden….. 
tuut tuut tuut …. verbinding verbroken 
Derde poging 
Wederom heb ik precies dezelfde vragen gesteld, nu via het keuzemenu 
en krijg iemand anders aan de lijn….. weer geen antwoord. 
Vraag: waarom moet het vaccin worden bevroren bij min 60 en 70 graden 
Celsius? 
Daar kwam geen antwoord op. Ik heb toen nog wat meer vragen gesteld, 
ook geen antwoord. Na veel heen en weer gepraat zei hij, dat hij eigenlijk 
geen antwoord mocht geven op mijn vragen. Hij vraagt naar mijn 
telefoonnummer en e-mailadres. 
Vraag: Van mij? Waarom? U kunt toch makkelijk even wat eenvoudige 
vragen beantwoorden. U wilt mensen inenten. Dat betekent dat er een 
medicijn in mijn lichaam terecht komt. En daar wil ik van weten wat het 
is, dat is toch normaal? 
Antwoord: Ik kan er niet over praten. 
Vraag: Verbind me dan maar door met iemand die dan wel een antwoord 
kan geven. 
Antwoord: OK, een momentje alstublieft. 
Na enkele minuten wachten kwam hij weer aan de lijn met de volgende 
verklaring: 
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“MIJN CHEF HEEFT MIJ VERBODEN OM MEDEDELINGEN OVER 
DE INGREDIËNTEN TE DOEN.“ 
 
Vraag: Ehm, sorry hoor, mensen willen weten wat er in zit, ze moeten 
weten wat er in hun lichaam wordt gespoten, toch? Kan ik uw chef te 
spreken krijgen? 
Antwoord: Eh, tja … tuut tuut tuut …… en hing hij op. 
Conclusie: 
Laat je niet intimideren, lieve mensen. Hoe meer vragen, hoe beter het is. 
Ook al omdat de aansprakelijkheid is opgeheven, dat wil zeggen dat als 
u vaccinatieschade heeft, niemand aansprakelijk kan worden gesteld. 
Als u gevaccineerd wilt worden, kan ik u aanraden om een ruim van 
tevoren een brief te schrijven en te laten tekenen, zodat de dokter, c.q 
huisarts, c.q. de GGD medewerker aansprakelijk kan worden gesteld voor 
minimaal 500.000 euro. Heel belangrijk. Ik kan alleen maar mijn hoofd 
schudden bij de brutaliteit van de regering. Sommige mensen willen 
traditioneel nu eenmaal graag gevaccineerd worden, dus veel plezier en 
succes met uw brief! 
Niemand kan mij iets verplichten. 
 
Kamervragen Wybren van Haga (FvD) over de ondeugdelijke 
PCR test 
2 DECEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
  
  
  
  
  
  
9 Votes 
 
 
Tijd voor nieuwe adviseurs en voor een nieuwe regering van, voor en 
door de Nederlanders. Het moet afgelopen zijn met de leugens en 
misleiding, puur bedoeld om ons naar hun pijpen te laten dansen. 
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Onderzoeken en toetsen moeten we. Het is dan snel gedaan met het 
Regime en hun coronawetje. 
Hier de Kamervragen aan De Jonge. U moet er niet van staan te kijken 
als hij beweert die eerder al te hebben beantwoord. Liegen is een deugd, 
zodra je achter de regeringstafel hebt plaatsgenomen. Het gaat deze 
minister alleen maar om de spuit erin te zetten, daarna kan hij namelijk 
met pensioen. 
Het is zaak dat de Nederlanders begrijpen dat ze de teststraten moeten 
mijden als de builenpest. 
En als u het vedergewicht Osterhaus hoort blèren, dan moet u denken aan 
zijn ondergang, vooral NIET luisteren naar deze oplichter. 
2020Z23328 
 
(ingezonden 1 december 2020) 
 
Vragen van het lid Van Haga (FvD) aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijke terugtrekking van 
de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test 
 
1.            Bent u op de hoogte van het bestaan van de Corman-Drosten 
paper ‘Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCov) by real-time 
RT-PCR’? 1) 
 
2.            Bent u op de hoogte van het feit dat er SARS-CoV-2 
(Polymerase Chain Reaction) PCR test-kits in gebruik zijn, welke zijn 
ontworpen op basis van de voornoemde paper? 
 
3.            Bent u op de hoogte van het intrekkingsverzoek (Retraction 
Request Letter) ingediend door een ‘International Consortium of 
Scientists in Life Sciences (ICSLS)’? 2) 
 
4.            Bent u op de hoogte van de conclusie die ICSLS heeft getrokken 
in haar peer-review van de Corman-Drosten paper, te weten dat er zoveel 
fouten in de paper zitten, dat de Editorial Board van Eurosurveillance 
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geen andere keuze heeft dan het intrekken van de paper? 
 
5.            Bent u het eens dat, wanneer ICSLS gelijk heeft in haar peer-
review en intrekkingsverzoek dat de corona PCR-testen dusdanig slecht 
in staat zijn om SARS-CoV-2 aan te tonen, alle PCR-testen op basis van 
de Corman-Drosten paper met onmiddellijke ingang moeten worden 
stopgezet, omdat we simpelweg niet weten wat we testen? 
 
6.            Bent u het eens met het feit dat wanneer het ICSLS gelijk heeft, 
dit enorme gevolgen heeft voor het test- en diagnostiekbeleid en daarom 
alle Nederlanders recht hebben op een eerlijke, transparante en 
inhoudelijke reactie op de peer-review en het intrekkingsverzoek van het 
ICSLS? 
 
7.            Bent u bereid om – aangezien er maar liefst zes auteurs van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben 
meegewerkt aan de Corman-Drosten paper – het RIVM dringend te 
verzoeken om te reageren op de peer-review en het voornoemde 
intrekkingsverzoek, indien Eurosurveillance niet eerlijk, transparant en 
inhoudelijk zal reageren op de peer-review en het intrekkingsverzoek van 
het ICSLS? 
 
8.            Bent u het eens met de stelling dat zonder de Corman-Drosten 
paper de PCR-test niet gebruikt zou mogen worden voor het testen op 
COVID-19? 
 
9.            Bent u het eens met de conclusies in voornoemde Retraction 
Request Letter, waarin wordt gesteld dat vanwege de geconstateerde 
fouten en onvolkomenheden in de Corman-Drosten paper, de SARS-
CoV-2 PCR-test onbruikbaar is? 
 
10.          Mocht de Retraction Request Letter leiden tot de terugtrekking 
van de Corman-Drosten paper, wat zou dat voor gevolgen hebben voor 
het coronabeleid in Nederland, dat in belangrijke mate gestoeld is op 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

70 
 

positieve PCR-testen gebaseerd op dit Corman-Drosten protocol? 
 
11.          Heeft u enig idee of de Corman-Drosten paper door een externe 
peer-review werd goedgekeurd en vindt u niet dat wanneer dit niet het 
geval is, het absoluut de moeite waard is om dit te laten onderzoeken? 
 
12.          Bent u op de hoogte van de recente verklaring van een lid 
van uw eigen Outbreak Management Team 
(OMT), mevrouw Koopmans, die tevens stelt dat de uitslag van een 
PCR-test niets zegt over daadwerkelijke besmettingen, noch het 
besmettelijk zijn? Zo ja, hoe duidt u deze verklaring? 
 
13.          Bent u op de hoogte van de recente publicatie van onderzoek in 
het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift NATURE, welke 
concludeert dat PCR-positief geteste mensen zónder symptomen 
(asymptomaten) niet besmettelijk zijn? Indien ja, hoe duidt u deze 
conclusie? 
 
14.          Bent u op de hoogte van het feit dat de rechterlijke macht in 
Portugal heeft geconcludeerd dat de PCR-test niet deugt en dat deze geen 
grondslag vormt om aan te tonen of iemand besmet of besmettelijk is? 
Zo ja, hoe duidt u dit feit? 
 
15.          Bent u het op basis van de nu beschikbare kennis eens dat het 
huidige testbeleid met de PCR-test niet kan worden voortgezet, dat op 
deze test positief geteste personen niet als ‘besmet’ mogen worden 
bestempeld en dat voor het vaststellen van een besmetting met COVID-
19 voortaan een wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek 
noodzakelijk is? 
 
16.          Deelt u de mening dat de diagnostisering traditioneel weer naar 
de eerstelijnszorg moet worden teruggebracht, te beginnen bij de 
huisarts? 
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17.          Deelt u de mening dat alleen echt zieken met COVID-19 
symptomen moeten worden getest als verlengstuk van de door de 
eerstelijnszorg opgestelde diagnose? 
 
1) Eurosurveillance, 23 januari 2020 (Volume 25, Issue 3) ‘Detection of 
2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR’ 
(https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045).  
 2) Cormandrostenreview.com, 28 november 2020, ‘Retraction request 
letter to Eurosurveillance editorial board’ 
(https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-
eurosurveillance-editorial-board/).  
 
 
 
 
Vaccineren: ‘TOP-DOWN’ principe toepassen in plaats van andersom 
17 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
  
  
  
  
  
  
6 Votes 
 
 
Bijgaand fimpje kregen we doorgestuurd van een lezet van onze krant. 
De vaccins met 90%+ gegarandeerde veiligheid en effectiviteit van onder 
andere Astra Zeneca, die het zo leuk doet bij het regime Rutte en vooral 
de Jonge, gebruikt organen van geaborteerde baby’s alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is. Christenen, moslims en joodsgelovigen 
die een RNA injectie nemen zijn medeplichtig aan kannibalisme. Dienaar 
des konings Hugo de Jonge wil iedereen inspuiten met deze genetische 
modificatie, maar is principiëel tegenstander van het “top-down” principe 
van vaccinatie. Dit soort lieden wil altijd beginnen met “de zwakken uit 
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de samenleving”, zoals de verzameling schijtlijsters voor de klas, 
de schoolmeesters en -juffen…. Zijn eigen kinderen zijn “vaccin vrij” 
gebleven, blijkbaar. Dapper hoor! 

 
De zelfverklaarde elite blijft dus uit de buurt van de deadly needle, de 
dodenprik. Waarom dat is, wordt hieronder duidelijk….. 
De verpakking van het COVID-19 vaccin van AtraZeneca onthult dat het 
is gemaakt met MRC-5, een stam van geaborteerd menselijk foetaal 
weefsel. Het AtraZeneca COVID-19 vaccin, vermeldt onder andere de 
ChAdOx1-S (recombinant) aanduiding op het etiket. De recombinante 
stammen die in het vaccin worden gebruikt, zijn afkomstig van het 
geaborteerde foetale weefsel van een 14 weken oude geaborteerde 
menselijke “cauacasische” baby. Vaccineren staat gelijk aan medisch 
kannibalisme. Iedereen die een vaccin neemt dat is gemaakt met 
geaborteerd menselijk foetaal weefsel ondersteunt de voortdurende 
moord en orgaanoogst van menselijke baby’s. Ondersteunt ook financieel 
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de orgaanhandel van menselijke lichaamsdelen door de 
vaccinfabrikanten. Hoeveel baby’s moesten worden geofferd, zodat de 
vaccinindustrie een miljardenwinst kan maken aan deze vooraf geplande 
“pandemie”? 
Coronavirus vaccines contain aborted human fetal tissue – right on the 
label 
Weerzinwekkend verslag over de ‘abortus industrie’ 
Artikel Jon Rappoport 1 mei 2020 
Voordat iemand zich in laat spuiten moet men een arts een paar vragen 
stellen. Iemand die de Artseneed niet heeft afgelegd, mag deze 
handelingen NIET verrichten. Dus je in een GGD teststraat laten 
inspuiten door een student die een centje bijverdient is uitgesloten. Stel 
dus de arts verantwoordelijk door hem drie vragen te stellen: 

1. Bevat het ‘vaccin’ MRC-5? 
2. Kan vaccinatie een latrogene reactie veroorzaken? 
3. De fabrikant wil geen garanties geven, neemt u die 

verantwoordelijkheid over? 
Bij 2x JA en 1x NEE is het over en uit. Flinke arts die dan nog zijn 
Artseneed durft te verkrachten. 

 
Amen. 
 
 
 
’s Werelds grootste drugsdealer gaat u vaccineren 
10 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR Bataafse Krant 
Pfizer Inc. in New York heeft het Ei van Columbus gevonden: het 
coronavaccin is klaar, stroop de mouwen maar op. 
Er is geen vaccin, want het virus is niet geïsoleerd, dus hoe moet je een 
vaccin maken. Alsof je tegen windmolens aan het vechten bent. 
Er is wel een genetische modificatie in aantocht, deze drugsmaffia 
verkoopt het als een “vaccin”. Het beste wat ons kan overkomen is dit 
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vaccin, dat voor 90% veilig en effectief is. Volgens de club van UD$ 55 
miljard met US$ 11 miljard winst. En jaarlijkse schadeclaims van US$ 3 
tot US$ 6 miljard. 
Doorgeleerde heren en dames in Nederland beweren dat 70% van de 
bevolking zich moet laten inspuiten, wil het virus afsterven. 
Virus? Welk virus? Hoe zit dat, want…. 
Professoren en andere geleerden vragen zich immers af, welk coronavirus 
er nu precies dient te worden uitgeschakeld. “Virologen” beweren 
immers standaard, dat ze muteren bij het leven, terwijl ze dood zijn. Afval 
is nu eenmaal een dood element en moet afgevoerd worden. 
Het is een schaamteloze leugen. 
Rutte van de fabeltjesfabriek kan er een puntje aan zuigen. De 
topadviseur in de VS, ene heer Tony Fauci S.J. van de AIDS- en nog veel 
meer leugens, doet opgetogen verslag van deze geweldige prestatie. 
Zittend president Donald Trump is het met hem eens. De Beurs op 
Wallstreet ook, de koers schoot de lucht in. Alles op basis van leugens en 
bedrog. Het water moet hen tot de lippen staan. Waar komt die haast 
vandaan! 
Het is geen vaccin tegen een virus, die komt er ook niet. Je kunt tegen 
een spookverschijning niets beginnen. Wat het wel is? Het is een 
genetische modificatie om de mensheid zogenaamd immuun te maken 
tegen iets wat er niet is en dat is verdacht. Niets meer en niets minder. 
Voor de vermeende ziekte COVID-19 is geen vaccin nodig, zeggen 
duizenden artsen en professoren, wereldwijd. Sommigen vinden zelfs dat 
de propagandisten van vaccins de gevangenis in moeten, wegens 
misleiding, bedrog en uitbuiting. 
Waarom het geen vaccin is, laten we u zien in onderstaand schema. Een 
vaccin in elkaar prutsen binnen een jaar is ook volgens streng gelovigen 
in de vaccinatieleer onmogelijk. In de VS werkt het als volgt: 
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Als de hele procedure is doorlopen, kan er op zijn vroegst tussen 2030 en 
2035 worden begonnen met grootschalige productie….. Het moet een 
flinke vent zijn, die hier even komt uitleggen dat dit allemaal niet nodig 
is, omdat SARS-CoV-2 toch niet bestaat. Waar we ons dan druk om 
maken? 
Hoe het dan mogelijk is, dat er nu al vaccins beschikbaar zijn? 
Dat kan dus niet, mits…. 
(1) de vaccins al jaren geleden zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd; 
(2) de vaccins niet worden getest, wegens tijd en/of geldgebrek; 
(3) de vaccins geen vaccins zijn, maar DNA/RNA mutaties; 
(4) en dat er alleen wordt gespoten als de producent van schadeclaims 
verschoond blijft…… 
U weet nu dan wel hoe laat het is, zeker? 
 
Het "coronavaccin" gaat werken! Lees hier hoe dat wordt georganiseerd 
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HELP!! Het "coronavirus" is zoek - Deel II 
Het Coronavirus is er niet, maar heeft een hypnotiserend effect 
 
 
Het “coronavaccin” gaat werken! Lees hier hoe dat wordt georganiseerd 
24 SEPTEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
Hoe je een vaccin succesvol maakt, zonder dat het werkt en zonder dat er 
een “virus” is ontdekt. 
Het vaccin is een RNA injectie om de mensheid immuun te maken, zodat 
we ons binnen enkele decennia hebben vermenigvuldigd tot 20 miljard 
aardbewoners? Denk even na. Heel even maar! 
Een mooie omschrijving van de methode is het 
woord “DEFINITIEKRIMP”. Gewoon de eisen aanscherpen dan wel 
versoepelen om het resultaat te manipuleren. Zo kun je iets wat er niet is 
er plotseling laten zijn en even gemakkelijk weer elimineren in de geesten 
van de door angst en stress² verteerde mensheid. 

 

 
Door Jon Rappoport – 22 september 2020 
How CDC/WHO will fake the effects of the COVID vaccine to make it 
look like a success 
Hoe je een vaccin succesvol maakt is niet moeilijk voor 
volksgezondheidsinstanties. Er zijn een aantal strategieën. 
Natuurlijk zouden deze frauduleuze strategieën in een normale rechtstaat 
ernstige misdrijven zijn. Maar wanneer heeft dat het CDC of de 
Wereldgezondheidsorganisatie tegengehouden? 
In willekeurige volgorde… 
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(1) Herzie de definitie van een “COVID-geval”. Op dit moment staat de 
CDC absurd genoeg toe dat artsen een persoon met COVID 
diagnosticeren die hoest, of rillingen en koorts heeft en in een gebied 
woont waar gevallen worden geclaimd. Er is geen test nodig. 
Dus verander deze praktijk, zodra het vaccin is goedgekeurd. Vraag een 
test aan voor een diagnose. Zeg dat hoesten alleen niet genoeg is. 
Rillingen en koorts moeten ook aanwezig zijn. Eis dat de koorts boven 
de 39 C is. 
Deze en andere veranderingen zouden het aantal gevallen automatisch 
doen afnemen. De daling van het aantal kan worden toegeschreven aan 
het vaccin. 
Deze “definitiekrimp” werd in feite in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
ingezet, na de introductie van het poliovaccin. 
(2) Instrueer een verandering in de manier waarop de PCR-diagnostische 
test wordt uitgevoerd. Het versterken van het oorspronkelijke testmonster 
van de patiënt gebeurt in cycli, of sprongen. Hoe groter het aantal cycli, 
hoe groter de kans dat de test resulteert in een COVID-diagnose. 
Verander daarom de instructies door een gereduceerd aantal cycli voor 
alle testlaboratoria voor te schrijven. 
Resultaat? Minder COVID-diagnoses. Minder gevallen, minder 
coronapatiënten, minder besmettingen. “Het vaccin werkt.” 
(3) Beperk de huidige ziekenhuispraktijken van het willekeurig noteren 
van “COVID” op patiënt- en overlijdensaktes. “Er wordt thans 
ingegrepen door de autoriteiten”. 
(4) Publiceer valse en verzonnen studies die aantonen dat meer en meer 
mensen immuniteit voor het virus ontwikkelen. Wijs ook dit toe aan het 
succesvolle vaccin. 
(5) Rapporteer ook een andere verzonnen studie met de conclusie: “de 
overdracht van het virus van persoon naar persoon wordt aanzienlijk 
vertraagd, dankzij het vaccin”. 
(6) Het succes van het uitgeven van Immuniteitscertificaten na de 
vaccinatie moet worden aangedikt. “Mensen voelen zich nu veiliger. Er 
kan weer gereisd worden, op vakantie gegaan en er kunnen weer feesten 
gegeven worden. Meer bedrijven gaan weer open…op scholen keert de 
normale toestand terug….” 
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(7) Met behulp van de gelijkgeschakelde pers, geef je gewoon random 
verklaringen af dat het vaccin een succes is. Simpel feitenvrije herhaling, 
telkens weer. 
ACHTERGROND: Verberg de vele gevallen van letsel en dood door het 
vaccin. Indien nodig, claimt u dat COVID de oorzaak was. 
(8) Waarschuw dat de prachtige vaccin-afgeleide immuniteit niet 
permanent is, en dat frequente herhalingen noodzakelijk blijven. 
(9) De definitie van “vaccin-afgeleide immuniteit” moet worden herzien. 
Zelfs een zeer zwakke antistofrespons van de vaccinatie zou in 
aanmerking komen als “beschermende immuniteit.” 
Enorme aantallen mensen met een gewone griepachtige ziekte, 
longontsteking en andere traditionele longinfecties worden “COVID” 
genoemd. Verander deze praktijk en ga terug naar het noemen van veel 
van deze mensen “griep”, “longontsteking”, enz. De COVID-gevallen 
zullen door deze herdefiniëring dalen. Claim vervolgens dat de daling het 
aantoonbare effect van het vaccin is. 
(10) Op dit moment hebben miljoenen zogenaamde COVID-gevallen 
“co-morbiditeiten”. Dit zijn voorafgaande ernstige 
gezondheidsaandoeningen die in feite de werkelijke oorzaken zijn van 
ziekten en dood. Dit wordt natuurlijk ontkend. 
Maar direct nadat het vaccin is geïntroduceerd… wordt de praktijk van 
het tellen van al deze zieke en overleden co-morbide patiënten als 
“COVID” teruggeschroefd. Het aantal gevallen en sterfgevallen zal 
dalen. Claim dat het vaccin de reden is. 
(11) Nadat het vaccin is geïntroduceerd, moet het testen voor een korte 
periode worden vertraagd. Dit zal automatisch het aantal nieuwe gevallen 
verminderen. Wijs de daling toe aan het vaccin. 
Het plegen van deze misdrijven is als een wandelingetje in het park voor 
volksgezondheidsinstanties. 
En het aanstellen van officiële spreekbuizen om de leugens aan het 
publiek te voeren is net zo makkelijk als het opleiden van kleine Faucis 
en Disseltjes om een pootje te geven en te gaan blaffen. 

 
Conclusie: 
Appeltje eitje voor De Jonge en Van Dissel….. denken ze. 
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Helaas hebben we al door hoe het spel wordt gespeeld en kappen we 
direct de “successen van het coronavaccin” bij de wortels af en staan de 
heren voor paal. We zullen de “veiligheid en de effectiviteit” van de RNA 
niet eens ter discussie hoeven te stellen als wordt aangetoond, dat ze – 
net zoals tot nu toe – hebben zitten rotzooien met getallen en definities. 
Zodra het vaccin er is nemen de COVID gevallen af, maar nemen griep, 
longontsteking en andere ziekten hun plaats weer in….. 
Wat je feitenvrij hebt gefabriceerd kun je ook weer feitenvrij 
ontmantelen. 
Een wereldwijd collectief placebo-effect, terwijl ondertussen je DNA 
wordt gemanipuleerd met een experimenteel vaccin. 
#wijdoendaarnietaanmee 
 
30 onweerlegbare citaten en feiten dat de PCR-test een grote leugen is 
november 11, 2020 

 
Alle diagnoses van vermeende Coronavirus-infectie worden uitgevoerd 
met de PCR-test. Deze test is echter niet geschikt voor het opsporen van 
Corona-infectie. In feite kunnen deze PCR-tests helemaal geen vrije, 
infectieuze virussen opsporen, zoals de uitvinder van deze test, 
Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Karry Mullis, toegeeft. 
In 1983 ontwikkelde Kary Mullis de polymerasekettingreactie, die op 
grote schaal is gebruikt als PCR-test in de loop van de vermeende 
Coronapandemie. Daarvoor kreeg hij in 1993 samen met Michael Smith 
de Nobelprijs voor de Scheikunde. In een video-interview sprak hij over 
de voor- en nadelen van de test. 
Met PCR, als je het goed doet, kun je zo’n beetje alles vinden in iemand. 
De meting is niet exact. PCR is een proces dat van ergens iets veel van 
maakt. Om een kleine hoeveelheid van ergens iets nemen, het meetbaar 
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te maken en het dan te presenteren alsof het er toe doet, is misleidend. 
De test vertelt je niet of je ziek bent of dat wat ‘gevonden’ is je echt schade 
zou doen. 
Deze uitspraken zijn gedaan door de Nobelprijswinnaar tijdens de een 
opgenomen paneldiscussie, die plaatsvond ten tijde van de HIV-
epidemie. 
Uiteindelijk kon men het gebruiken om een onzichtbare molecule te 
dupliceren tot men “iets” had. Mullis voegt eraan toe dat je bijna elk virus 
in elke mens kunt vinden als je de PCR-test dienovereenkomstig 
gebruikt. Dit komt omdat de meeste moleculen in de mens worden 
gevonden, je hoeft alleen maar de juiste moleculen vaak genoeg te 
dupliceren om het resultaat te krijgen dat je wilt. Het mogelijke misbruik 
van de procedure zou zijn om te beweren “dat de gevonden resultaten 
significant zijn”, zegt Mullis. Als het virus zodanig zou muteren dat de 
gezochte delen niet meer aantoonbaar zijn, zouden vals-negatieve 
testresultaten worden verkregen. Omgekeerd kunnen vals-positieve 
testresultaten worden verkregen als de gezochte fragmenten bijvoorbeeld 
ook in delen van andere virussen voorkomen. 
De PCR-test geeft regeringen elk resultaat dat ze willen 
Waarom de test standaard wordt gebruikt is daarom eenvoudig uit te 
leggen: Het geeft de regeringen die betrokken zijn bij de gigantische 
pandemieleugen de resultaten die ze willen: In feite kunnen DNA-
fragmenten van het gegenereerde Coronavirus in bijna ieder mens 
worden gedetecteerd. Deze fragmenten zijn echter veel ouder van aard 
dan het virus en werden tijdens de evolutie in het menselijk genoom 
opgenomen. 
Het feit dat politici en de media, die zich hier terdege van bewust zijn, dit 
flagrante feit negeren, toont aan dat de wereld wordt geregeerd door een 
zeer criminele politieke kliek, die het niet om de waarheid gaat, en vooral 
niet het beschermen van mensen tegen een pandemie. Dat weten we in 
ieder geval sinds de verklaring van de WHO dat de zogenaamde 
Coronapandemie niet meer sterfgevallen eist dan een een normale 
seizoensgebonden griep. 
Hier zijn de feiten over een samenzwering, die geen 
“samenzweringstheorie” is, zoals de massamedia de mensen wijsmaken. 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

81 
 

Ter herinnering: de massamedia zijn voor bijna 100 procent in handen 
van de globalisten en zijn hun scherpste zwaard voor de ultieme 
onderdrukking van 7 miljard mensen. 
Citaten van vooraanstaande wetenschappers over de PCR-test 
Volgens Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Kary B. Mullis, uitvinder van de 
PCR-testmethode, is de test ongeschikt voor medische diagnoses, vooral 
als het gaat om het bepalen van de virusbelasting in het bloed. De virale 
belasting heeft betrekking op het werkelijke aantal virussen in het bloed, 
waarvan de waarschijnlijkheid dat de geteste persoon ziek wordt of niet, 
afhankelijk is. Letterlijk zei de uitvinder van de test, 
Kwantitatieve PCR is een oxymoron. PCR is bedoeld om stoffen 
kwalitatief te identificeren, maar is uit de aard der zaak ongeschikt voor 
het schatten van aantallen. Hoewel er een veel voorkomende misvatting 
is dat de viral load-tests daadwerkelijk het aantal virussen in het bloed 
tellen, kunnen deze tests helemaal geen vrije, infectieuze virussen 
detecteren. 
PCR is bedoeld om stoffen kwalitatief te identificeren en is daarom uit 
de aard der zaak ongeschikt voor het schatten van aantallen. Er bestaat 
ook een wijdverbreide misvatting dat een virusbeladingstest het aantal 
virussen in het bloed daadwerkelijk kan tellen. 
Een oxymoron is een retorische figuur waarin een formulering wordt 
gevormd door twee tegengestelde, tegenstrijdige of elkaar uitsluitende 
termen, bijvoorbeeld “oude jongen”. 
In verband met het zoeken naar de trigger van AIDS met behulp van 
PCR-tests, legde Mullis destijds uit: 
In feite kunnen deze PCR-tests helemaal geen vrije infectievirussen 
opsporen; ze kunnen alleen maar eiwitten opsporen waarvan men denkt 
dat ze – ten onrechte – uniek zijn voor het HIV-virus. De tests kunnen 
genetische sequenties van virussen detecteren, maar niet de virussen zelf. 
De PCR-test is als het lezen van koffiedik, zegt professor Dr. Ulrike aan 
het het universitair ziekenhuis van Würzburg. 
De PCR-test is een leugen. De PCR-test is nooit geschikt voor het stellen 
van een klinische diagnose. Het is alsof je een uitstrijkje neemt en een 
fragment van het sperma vindt en zegt: de vrouw is zwanger, zegt de 
Duitse arts Dr. Guido Hofmann. 
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Lees de volgende 30 onweerlegbare bewijzen dat de PCR-test volledig 
ongeschikt is voor het opsporen van Corona-infectie. Net als bij de 
klimaatleugen liegt men ons weer voor over de Coronapandemie – die, 
zoals we nu weten, geen medische maar een politieke pandemie is. 
De PCR-test is niet gevalideerd, Corona-feiten, 25 juni 2020 
De meeste mensen weten al dat de PCR-test geen virus kan detecteren, 
zoals de uitvinder Kary B. Mullis zelf bevestigde. Hij noemde deze 
praktijk zelfs “oxymoron”, een contradictio in terminis. Om 
wetenschappelijk bewijs te eisen heeft hij zelfs een ontmoeting gehad met 
Prof. Luc Montagnier, de man die volgens officiële bronnen het HIV-
virus zou hebben ontdekt. Maar hij kon geen enkel bewijs leveren. (zie 
Dr. Kary Mullis). 
In dit artikel gaan we in op de validatie van de PCR-test. Die niet bestaat. 
In principe moet het worden begrepen als: zolang er geen sprake is van 
een zuivere isolatie van het geclaimde virus (zie bijvoorbeeld hier) 
en Kochs postulaten niet worden bevestigd, kan geen enkele test in deze 
wereld een uitspraak doen over de vraag of iemand geïnfecteerd is. Ik zal 
in dit artikel niet ingaan op wat de PCR-test precies doet, ik zal dit in het 
volgende artikel uitleggen. U moet naar de volgende punten kijken: Een 
validatie kan voor 100% worden uitgesloten. De PCR-test is geen gouden 
standaard, zoals sommigen vreemd genoeg zonder enige logische uitleg 
beweren. 
• Drosten’s PCR-test kan helemaal niet gevalideerd worden, simpelweg 
omdat Drosten en zijn team de test voor de allereerste publicatie van de 
Chinezen presenteerden (er werden toen nog geen sequenties 
gepubliceerd). Ook de WHO heeft deze test 3 dagen voor de eerste 
release gepromoot. (Der Wissenschaftsbetrug durch Prof. Christian 
Drosten) 
• Het testprotocol van de Charité van januari 2020, ontwikkeld door Prof. 
Drosten en zijn collega’s, werd niet gevalideerd bij de publicatie, maar 
werd aanvaard en verspreid door de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO en het Robert Koch Instituut (RKI). 
• Niet alleen werd de test door Drosten ontwikkeld vóór de eerste 
publicaties door de Chinezen: dit betekende natuurlijk dat er geen 
gensequenties beschikbaar waren. Dus hij gebruikte oude sequenties uit 
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2003! Op basis van welke aannames, experimenten en controle-
experimenten kan Prof. Drosten beweren dat zijn testprocedure, waarmee 
hij slechts gedeeltelijke gebieden van 2 (twee) genen uit het genoom van 
in totaal 10 (tien) genen van het Coronavirus detecteert, een heel, actief 
en ziekteverwekkend virus detecteert? En niet alleen fragmenten van een 
virus, na een veronderstelde succesvolle strijd van het immuunsysteem 
of de aanwezigheid van “gebrekkige” of “onvolledige” of 
“onschadelijke” virussen in ons genetisch materiaal, die typisch zijn en 
50% van de genmassa’s van onze chromosomen uitmaken? Zie Dr. 
Stefan Lanka – misinterpretatie-virus-part-2 
• Op 23.01.2020: Publicatie van de ontwikkeling van de testmethode van 
Prof. Drosten. Op pagina 3 van dit artikel, linker kolom, 8 regels vanaf 
de onderkant, beschrijft hij de eerste en beslissende stap van zijn 
aanpak: “Voorafgaand aan de vrijgave van openbare virussequenties 
vanaf 2019-nCoV-gevallen vertrouwden we op sociale-mediaberichten 
waarin de detectie van een SARS-achtig virus werd aangekondigd. 
Daarom gingen we ervan uit dat een SARS-gerelateerde CoV betrokken 
was bij de uitbraak”. Op dat moment waren er geen klinische gegevens 
beschikbaar om een dergelijke veronderstelling te onderbouwen. Het gaat 
verder met te zeggen: “In het huidige geval van 2019-nCoV zijn 
virusisolaten of monsters van geïnfecteerde patiënten tot nu toe niet 
beschikbaar gekomen voor de internationale 
volksgezondheidsgemeenschap. We brengen hier verslag uit over het 
opzetten en valideren van een diagnostische workflow voor 2019-nCoV-
screening en specifieke bevestiging, ontworpen in afwezigheid van 
beschikbare virusisolaten of originele patiëntenspecimens. Het ontwerp 
en de validatie werden mogelijk gemaakt door de nauwe genetische 
verwantschap met de SARS-CoV van 2003, en geholpen door het gebruik 
van synthetische nucleïnezuurtechnologie”. 
• In een instructie (p. 38) van de Amerikaanse CDC over de PCR-test 
staat bijvoorbeeld: “De uitvoering van deze test is niet ingesteld voor het 
monitoren van de behandeling van 2019-nCoV-infectie. De detectie van 
viraal RNA wijst mogelijkerwijs niet op de aanwezigheid van een 
besmettelijk virus, of dat 2019-nCoV de trigger is voor klinische 
symptomen”. 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

84 
 

Vertaald betekent dit: Een positieve test garandeert niet dat het COVID-
virus überhaupt een infectie veroorzaakt. En, ahum, als je tussen de regels 
door leest, kan het COVID-virus niet in het lichaam van de patiënt zitten. 
•  Een document uit Singapore door artsen en 
volksgezondheidsambtenaren biedt een inzichtelijke blik in het testen 
van het Coronavirus. Verborgen in het aanvullende referentiemateriaal 
‘Young BE et al Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients 
Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA’, waar weinig mensen 
het zullen zien, onthult het enkele belangrijke vragen over tests 
(belangrijke grafiek is “EFigure 3A”-pagina 6): “Er werd vastgesteld dat 
de test willekeurig patiënten positief en negatief afwisselend testte. 
Interessant is dat de patiënten die de sterkste symptomen vertoonden niet 
de patiënten waren die minder cycli van de PCR-test nodig hadden om 
een positief resultaat te krijgen”. 
•  Productinformatie van de testkit “SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex 
RT-qPCR Kit (CD019RT)”. “This product is for research use only and 
is not intended for diagnostic use.” (“Dit product is uitsluitend bestemd 
voor onderzoek en niet voor diagnostisch gebruik”). Het volgende wordt 
vermeld als “beoogd gebruik”: “Dit product is bestemd voor de detectie 
van het 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV). Het resultaat van de 
detectie van dit hulpmiddel is alleen bedoeld als klinische referentie en 
mag niet worden gebruikt als het enige bewijs in de klinische diagnose 
en behandeling”. Bron van de Test-kits. 
• Een studie in het Journal of Medical Virology concludeert dat de 
internationaal gebruikte coronavirus test onstabiel is: ook vals-positieve 
tarieven, evenals vals negatieve tarieven (Stability issues of RT-PCR 
testing of SARS-CoV-2 for hospitalized patients clinically diagnosed 
with COVID-19). 
• Met betrekking tot de PCR-tests [nucleïnezuurtests] en de diagnose die 
herhaaldelijk door Dr. Drosten wordt geprezen, moet worden verwezen 
naar de volgende 2 bronnen, die beide aantonen hoe gebrekkig een 
detectie kan zijn. S van SARS-CoV2 met behulp van de PCR-methode. 
(Verwijzing naar: Dr. Wodarg – Was misst der Test eigentlich?) 
• Viroloog Drosten zegt het in principe zelf al: Ik citeer: “Tuurlijk: Tegen 
het eind van het  verloop is de PCR soms positief en soms negatief. Hier 
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speelt het toeval een rol. Als patiënten twee keer negatief worden getest 
en als genezen worden vrijgegeven, kunnen de positieve testresultaten 
thuis opnieuw worden verkregen. …wat niet betekent dat het een 
herinfectie is”. 
• In een Chinees mainstream (SCMP) artikel zegt het: “Echter, omdat de 
test bestaat uit verschillende stappen, kan een fout in een bepaald 
stadium het resultaat beïnvloeden”, zei Li Yan, hoofd van het 
diagnostisch centrum in het Wuhan University People’s Hospital, in een 
interview met de staatsomroep CCTV op zondag. “De nauwkeurigheid 
van de test is slechts 30 tot 50 procent”, zei Wang Chen, voorzitter van 
de Chinese Academie van Medische Wetenschappen, tijdens een CCTV 
interview op woensdag. 
• Deskundigen uit Engeland en Canada maken zich grote zorgen over de 
manier waarop epidemieën worden geïdentificeerd en behandeld. Jerome 
Burne meldt op  healthinsightuk.org: “Coronavirus: a reliable test is 
badly needed. We don’t have one” (Coronavirus: een betrouwbare test is 
hard nodig. We hebben er geen). 
• De New York Times zegt “Coronavirus Test Kits Sent to States Are 
Flawed, C.D.C. Says”. 
“Coronavirus testkits die naar staten worden gestuurd zijn gebrekkig, 
CDC zegt dat sommige tests die door het agentschap worden verspreid, 
“onovertuigende” metingen geven. Het CDC moet nieuwe 
bestandsdelen/stoffen sturen, wat de resultaten nog verder vertraagt”. 
• De BBC bericht dat mensen meer dan 6 keer werden getest totdat ze 
uiteindelijk op de 7e test positief werden getest en nog een aantal andere 
gekke dingen. 
• Alsof dat nog niet gek genoeg is, laten de spelers van de teams 1 FC 
Köln en Borussia Mönchengladbach zien dat ze afwisselend positief en 
negatief hebben getest, zie het artikel op Rubikon – Der Test-Betrug. 
• Hoe kan een test die de verschillende SARS-virussen van vleermuizen, 
honden, tijgers, leeuwen, huiskatten en mensen detecteert, die al vele 
jaren wereldwijd veranderen en zich verspreiden, specifiek worden 
genoemd voor de detectie van een SARS-CoV-2 die naar verluidt slechts 
vier maanden oud is? Bron: Wodarg en NBC News. 
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• De president van Tanzania testte de test – onze kanselier is nog niet 
klaar, maar het bleek dat de test ook positief was voor geiten, konijnen, 
huiskatten, (papaja) een vrucht! 
Daarnaast zijn er verschillende bronnen: : Video van de 
President | ook Reuters bericht | ook RT-Deutsch | en ook Sputniknews. 
• De PCR-test kan geen virus detecteren, dat heeft de uitvinder bevestigd. 
• Kary B. Mullis zelf noemde deze praktijk zelfs een “oxymoron” (een 
contradictio in terminis). Om wetenschappelijk bewijs te eisen, 
ontmoette hij zelfs Prof. Luc Montagnier, degene die volgens het officiële 
verhaal het HI-Virus ontdekte. Maar hij kon geen enkel bewijs leveren. 
(zie Dr. Kary Mullis). 
• Twijfels over de corona-uitbraak in het seniorencentrum komen aan het 
licht. Vreemd: geen van de positieve had symptomen! Sleiers bestelde 
een tweede test, die een heel ander beeld liet zien: Plotseling waren 
slechts 2 van de 56 mensen positief getest! 11 lichtjes positief… De test 
is niet binair! Het laboratorium zegt dat ze alles volgens de instructies 
deden, dus het was niet het lab!!!! Deze test hoort in de vuilnisbak. 
Bron: https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-
tuttlingen/trossingen_artikel,-zweifel-an-corona-ausbruch-in-
seniorenzentrum-werden-laut-_arid,11217952.html 
• Serie foutieve resultaten bij Coronatesten in Vogelsbergkreis| 
(screenshot opgeslagen) 
Veertien keer op rij waren de testen op hetCcoronavirus bij mensen uit 
de Vogelsbergkreis positief – veertien keer bleek dit resultaat bij een 
tweede onderzoek door een ander laboratorium vals te zijn. 
• Een vals-positief percentage van momenteel 85% is de bottom line voor 
de hele waanzin, dit betekent dat zelfs als een test echt een virus zou 
kunnen detecteren, wat het niet kan, dan met 100 positieve getest, (met 
de huidige gegevens van de RKI’s Stand Kalender week 24), 85 vals-
positieve resultaten zou zijn! Samuel Eckert heeft onder andere een 
fantastische analyse geleverd inclusief een Excel-lijst, waarin de 
zoekfrequentie is opgenomen. Dr. Steffen Rabe presenteerde ook een 
analyse van de berekening en voorzag ook een rekenmachine 
(download). 
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• Een van de eerste interessante studies die afkomstig waren van 
de Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public 
Health, Xi’an Jiaotong University Health Science Center, Xi’an 710061, 
China, toonde aan dat een vals-positief percentage tot 80,33% kan 
voorkomen. Na enkele weken werd de druk zo hoog dat deze werd 
ingetrokken. De hoofdauteur sprak over een “gevoelige kwestie” die zou 
kunnen duiden op politieke druk, zoals een NPR-journalist vermoedde. 
• Onafhankelijk van deze studie is de gevoeligheid van zogenaamde 
PCR-virustests voor fouten al lang bekend: zo werd in 2006 in een 
Canadees verpleeghuis een massale infectie met SARS-coronavirussen 
“gedetecteerd”, die later gewone verkoudheidscoronavirussen bleek te 
zijn (An Outbreak of Human Coronavirus OC43 Infection and 
Serological Cross-reactivity with SARS Coronavirus). 
• Ik kan de gratis verkrijgbare ExpressZeitung Ausgabe 32 aanbevelen, 
met betrekking tot vele onderwerpen kunt u daar meer informatie vinden 
over de PCR-test. 
• 26.03.2020: Radio München: Covid 19-Test is niet specifiek — Dr. 
Wolfgang Wodarg 
• 22.03.2022: Lothar Hirneise: Frage zum PCR-Test – : “Kan iemand me 
uitleggen waarom je een PCR-test nodig hebt om Corona op te sporen? 
PCR-tests vermenigvuldigen het virus VOOR het testen. Volgens 
virologen als Drosten moet het virus zich miljoenen keren 
vermenigvuldigen voordat de symptomen zich voordoen. Dan heb je geen 
PCR-test meer nodig, je kunt het direct in je bloed detecteren! Vreemd, 
hè?” 
• Het was Drosten zelf die in zijn podcast zei dat zijn test ook reageert op 
RNA-sequenties (corona) van runderen en vleermuizen. Drosten zei ook 
dat zijn test vals-positief is als een andere coronavirus (verkoudheid 
virus) RNA-sequentie bij de mens aanwezig is. 
• Gebrek aan een geldige gouden standaard. Dit is een fundamenteel punt. 
Tests moeten worden geëvalueerd om hun nauwkeurigheid – meer 
bepaald hun “gevoeligheid” en “specificiteit” – te bepalen in vergelijking 
met een “gouden standaard”, wat de meest nauwkeurige methode is die 
beschikbaar is. Als voorbeeld van een zwangerschapstest zou de gouden 
standaard de zwangerschap zelf zijn. Maar als de Australische 
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infectieziekte specialist, Sanjaya Senanayake, bijvoorbeeld in een ABC 
TV interview in een antwoord op de vraag “Hoe nauwkeurig is de 
[COVID-19] test?”, uitlegt: “Als we een nieuwe test hadden om [de 
bacterie] stafylokokken in het bloed op te sporen, zouden we al 
bloedkweken hebben, wat onze gouden standaard is die we al tientallen 
jaren gebruiken, en daar zouden we deze nieuwe test mee kunnen 
vergelijken. Maar voor COVID-19 hebben we geen gouden standaard 
test”. 
…….. 
Jessica C. Watson van Bristol University bevestigt dit. In haar recente 
artikel “Interpretatie van een COVID-19 testresultaat”, gepubliceerd in 
het British Medical Journal, schrijft ze dat er “geen gouden standaard 
voor COVID-19 testen bestaan”. Maar in plaats van de tests te 
classificeren als ongeschikt voor SARS-CoV-2 detectie en COVID-19 
diagnose, of erop te wijzen dat alleen een virus gedetecteerd door isolatie 
en zuivering (Koch’s postulaten) een solide gouden standaard kan zijn, 
beweert Watson serieus dat de “pragmatische” COVID-19 diagnose 
zelf, “met name de PCR-tests zelf, misschien wel de beste beschikbare 
gouden standaard is”. Dit is echter niet wetenschappelijk onderbouwd. 
Afgezien van het feit dat het ronduit absurd is om de PCR-test zelf te 
gebruiken als onderdeel van de gouden standaard voor de evaluatie van 
de PCR-test, zijn er geen bijzondere symptomen voor COVID-19, zoals 
zelfs mensen als Thomas Löscher, voormalig hoofd van de afdeling 
Infectie- en Tropische Geneeskunde van de Universiteit van München en 
lid van de Federale Vereniging van Duitse Internisten heeft toegegeven. 
En als er geen speciale symptomen zijn voor COVID-19, kan de diagnose 
COVID-19 – in tegenstelling tot de verklaring van Watson – niet dienen 
als een geldige gouden standaard. Bovendien zien “deskundigen” zoals 
Watson over het hoofd dat alleen virusisolatie, d.w.z. een duidelijke 
virusdetectie, de gouden standaard kan zijn. 
• Na 35 dagen isolatie op zee zijn 57 Argentijnse vissers positief 
getest. “57 Argentijnse vissers zijn positief getest op het coronavirus, 
hoewel ze 35 dagen op zee hebben doorgebracht en voor hun vertrek 
negatief hebben getest”. We zien hier weer de onzin van de PCR-tests. 
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Bron: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8520485/Mystery-57-
Argentine-fishermen-test-positive-coronavirus-35-days-sea.html 
De lijst geeft geen volledigheid weer. Maar het laat wel zien welk 
manipulatie-instrument de PCR-test is. Door deze manipulatie is het 
mogelijk dat we van onze grondrechten worden beroofd en dat mensen 
bang worden. De zinsnede “We hebben een test-epidemie” is eerder op 
zijn plaats. 
 
Desiré Röver:    https://www.hoezithetnuecht.nl/agenda/covid-19-
virussen-vaccins-feiten-en-werkelijkheid-desiree-rover-september-2020 
 
Worden mensen feitelijk besmet via de PCR test (intranasaal vaccin)? 
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 1 november 
2020 •  

 
fotobron: americandairymen.com 
Bij koeien wordt het al een tijdje toegepast, het zogenaamde intranasaal 
vaccin. Ja, dat gaat of met een wattenstaafje gedipt in een reageerbuis 
(zoals op de foto) of via een spray deep achter in de neus. Is het dan 
complotdenken als je het mogelijk acht dat de PCR test feitelijk de 
besmetting levert? Wat zit er in dat gesealde zakje of reageerbuisje? 
We weten inmiddels dat de besmettingstheorie van Louis Pasteur 
gebaseerd was op frauduleus onderzoek (zo bleek uit de privé 
verslagen van zijn onderzoeken) en dat universiteiten en farmaceuten op 
die theorie voortgeborduurd hebben. Of dat alleen te maken heeft met de 
miljarden die er te verdienen zijn of juist met het master-script dat ik in 
mijn boek beschrijf, is een interessante vraag. 
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Vaak krijg ik dan opmerkingen als: “Ja, maar de wetenschap is inmiddels 
veel verder en je kunt heus niet zo makkelijk een leugen in stand houden“. 
Tegen die mensen zeg: kijk even naar de geschiedenis van 80 jaar geleden 
en lees dat boek met de titel Mein Kampf eens. Vraag u zelf vervolgens 
eens af: Waarom zien we eigenlijk alleen maar artist impressions van dat 
“coronavirus SARS-CoV-2”? 
Als de PCR test zo diep achter in de neus geduwd wordt, zit je in het 
gebied waar je een intranasaal vaccin kan inbrengen. Als je dus een op 
gecultiveerde foetuscellen gebouwd lab-virus achter in de neus inbrengt, 
heb je enkele dagen tot weken later een flinke stijging in zieken, 
ziekenhuisopnames en zou je theoretisch gezien een online editable 
design virus in kunnen brengen. Dan kun je in de toekomst roepen dat 
“het coronavirus” zich gemuteerd heeft en zitten we voor je het weet met 
covid-20 tot covid-23 zoals in onderstaande video (lees verder onder de 
video). 
Hoe dat online editen werkt? Nou dat is al mogelijk, maar er is via Google 
weinig over te vinden. Toch zijn er wel onderzoekers die al aan het 
volgende denken: 
A related, brief review of CRISPR biosensing as chipping biosensing in 
diagnostic was addressed by Abudayyeh and Gootenberg. Authors 
highlighted the application of CRISPR-based biosensors as powerful 
tools for molecular detection and for point of care application. 
In addition, the review discussed on the prospect of CRISPR-based 
biosensing going digital and how the biosensor can be used in remote 
areas and in-field tracking of epidemics. 
Hoe dat online editen werkt leg ik uit in dit artikel, waarin u tevens ziet 
wat de technologische stand van zaken is. 
Er gaan zelfs geluiden op dat de kwantumcomputers van D-Wave worden 
gebruikt om een real-time simulatie van de gehele wereld te draaien, 
waarin ieder individu een digitale avatar heeft (inclusief digitale DNA 
database) en dat door de introductie van een CRISPR enzym in de 
bloedbaan, online lezen en schrijven van DNA mogelijk wordt. Je kunt 
het DNA dan letterlijk veranderen in online computers en 
geheugenmodules. 
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Presentaties over die wereld simulatie zijn van YouTube verwijderd, 
want natuurlijk moet de massa niet wakker worden. Maar oprichter 
Geordie Rose zegt zelf openlijk dat er parallelle werelden in zijn D-Wave 
systemen zitten. Waarschijnlijk is hier ook weer de bekende techniek van 
het vermengen van waarheid met nonsens gebruikt om video’s van 
YouTube te verwijderen. Dat DNA computing en DNA storage mogelijk 
is, is overigens gewoon mainstream informatie (zie de video onderaan dit 
artikel). 
Wil je dus online CRISPR-editing kunnen doen en mensen in wandelende 
computers veranderen, dan moet je mensen een CRISPR enzym 
injecteren, waardoor dit online editen mogelijk wordt. Dan moet je dus 
eerst een probleem van wereldwijde omvang hebben, waarvoor je 
vervolgens “de oplossing” kunt aanrijken. 
 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/12/testen-is-
vaccineren-mijdt-het-als-de-pest/     
 
Frank Ruesink 
met Sonja Nijenhuis-Sterken 
  · ZEVEN REDENEN WAAROM MINISTERS VAN 
VOLKSGEZONDHEID HUN KINDEREN NIET VACCINEREN 
(Maar jouw buurvrouw dat niet mag weten) 
Daar zat de oud Minister van Volksgezondheid dan. Schuin tegenover 
hem een moeder met wiens kind het helemaal was mis gegaan na het 
vaccineren. 
Haar kind behoorde in dat jaar nog niet tot de groep van 5 tot 10 kinderen 
die zoals ex-RIVM directeur Roel Countinho had gezegd overlijden na 
hun vaccinatie. https://tinyurl.com/yx8sasql 
Echter de hersenbeschadiging was dusdanig groot dat op een veel te 
jonge leeftijd zijn overlijden zou volgen.  
Aan het eind van de het gesprek had zij nog één laatste eenvoudige maar 
persoonlijke vraag voor de minister:  
“Minister vaccineert u uw eigen kind wel?” 
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Opeens waren alle ogen in de kamer op de minister gericht. Na een lange 
stilte sprak de minister opeens de drie weloverwogen maar pijnlijke 
woorden: “Dit is privé." 
De stilte, deze drie woorden en zijn aanblik zeiden alles. Deze Minister 
van Volksgezondheid vaccineert gewoon zijn eigen kind niet. 
Hoe confronterend en pijnlijk kan het leven zijn, denk ik heel vaak als ik 
weer een bericht van een moeder ontvang. via messenger of mail.  
Toch is dit verhaal in deze tijd belangrijker dan ooit. Want waarom zou 
een minister van Volksgezondheid zijn eigen kinderen niet vaccineren, 
dit terwijl de Nederlandse overheid al jarenlang een actief 
vaccinatiebeleid voert? 
Hier zijn zeker zeven redenen voor, die ik heb ontdekt tijdens het 
schrijven van het boek: "Hugo - Ik ben ook jouw soldaat niet". 
https://tinyurl.com/y6ybsnfk 
1) Een minister als Hugo de Jonge kent als geen ander de onethische kant 
van de farmaceuten die vaccins leveren. Zie als voorbeeld #Pfizer 
https://tinyurl.com/yxthb97f 
2) Een minister als Hugo de Jonge heeft van zijn broer Marien als oud 
werknemer van vaccinfabrikant Merck & Co 
https://tinyurl.com/yyjumdle precies geleerd hoe goed farmaceuten in 
staat zijn om pijnlijke onderzoeken in de doofpot te laten verdwijnen. 
#bmrvaccin https://tinyurl.com/y2pbcke4  
3) Een minister als Hugo de Jonge heeft van zijn partijgenoot en oud 
minister van Volksgezondheid Ab Klink echt wel gehoord dat 
vaccinfabrikanten niet schromen om de bijwerkingen te verzwijgen. #gsk 
https://tinyurl.com/y6g6yyf8 
4) Een minister als Hugo de Jonge heeft van zijn de Duitse Minister van 
Volksgezondheid echt wel geleerd hoe je als minister voor jezelf een 
alternatieve oplossing kan creëren. #mexicaansegriep 
https://tinyurl.com/y6alq87a 
5) Een minister als Hugo de Jonge weet echt wel hoe de World Health 
Organisation zelf worstelt met veiligheidsvragen over vaccins. 
#heidilarsson https://tinyurl.com/tf2sbqf 
6) Een minister als Hugo de Jonge weet ondertussen echt wel hoe 
vaccinexperimenten altijd als eerste wordt uitgevoerd op de kwetsbaren 
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in de samenleving. #plotkin #1miljoencongolezen 
https://tinyurl.com/y2a72ukz 
7) Een minister als Hugo de Jonge houdt net als elke ouder zielsveel van 
zijn eigen kinderen en neemt daarom geen enkel risico met hun 
gezondheid. Zeker nadat hij van mij heeft geleerd, dat ten aanzien van 
vaccinatie kan worden opgemerkt dat het over het algemeen bekend is 
dat kinderen kunnen overlijden na vaccinaties; dit wordt gezien als een 
complicatie van normaal medisch handelen. Zie ook deze letterlijke quote 
bij rechtspraak.nl (4.6). https://tinyurl.com/yxv972vl 
Maar nee dit alles mag jouw buurvrouw niet weten. Want als zij dit wel 
zou weten, dan moet ook deze Minister van Volksgezondheid net zoals 
bij de Mexicaanse griep weer miljoenen vaccins gaan verbranden. 
https://tinyurl.com/y3c7g9jm 
En als alle vrouwen in Nederland echt zouden doorvoelen wat het 
bovenstaande betekent dan zou het Museumplein aanstaande 
zaterdagmiddag stampens vol staan met vrouwen, die opstaan voor 
medische vrijheid. #vrouwenvoorvrijheid https://tinyurl.com/yye42slz  
Vrouwen.  
Rise up.  
Bescherm je kind.  
Sta op voor je eigen vrijheid en die van je kinderen.  
Doe het nu het nog kan.  
Met gezonde groet, 
 
Frank Ruesink 
 
www.frankruesink.nl 
PS 1: Uit respect voor de rust van de ouders en de oud minister heb ik er 
bewust voor gekozen om de namen van moeder, kind en de oud Minister 
niet te noemen. Het verhaal is wel terug te vinden tussen de vele andere 
pijnlijke ervaringsverhalen op de volgende pagina van  
Vaccin Vrij - Vaccine Free 
https://tinyurl.com/y276agb4 
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PS 2: Ik kies er zelf voor om a.s. zaterdag niet in Amsterdam maar in 
Enschede te zijn. Ik kijk er naar uit om veel vrije tukkers daar te spreken 
en te ontmoeten. https://tinyurl.com/y2ms7pt7  
PS 3: Waar je ook bent, met wie je ook bent en wat je ook doet, laat 
vooral zoveel mogelijk jouw licht schijnen in deze donkere tijd. We zijn 
het wat mij betreft verplicht aan onszelf maar zeker ten opzichte van onze 
kinderen.  
PS 4: Mochten er morgen mensen zijn die n.a.v. dit bericht mijn boek 
gaan kopen weet dat ik per verkocht boek € 10,- doneer aan: 
https://www.oudersoverledenkind.nl/. 
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Stortvloed aan bijwerkingen coronavaccin niet bij te houden 
13 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR Bataafse Krant 
De overheid van het Verenigd Koninkrijk laat met stoom en kokend 
water een softwarepakket maken om de voorziene stortvloed aan 
meldingen van bijwerkingen van het komende corona vaccin te kunnen 
verwerken. Ze hebben al software, maar dat wordt onvoldoende geacht 
om de stortvloed aan te kunnen. 
Ze realiseren zich donders goed dat dit ‘s werelds grootste medisch 
experiment ooit wordt, met de wereldbevolking als proefkonijn. 
Lees verder op: 
Overheid Verenigd Koninkrijk koopt software om stortvloed 
bijwerkingen coronavaccin te kunnen verwerken 
 
Zorg komt in opstand met rechtszaak en 87.000 Nederlandse artsen en 
verplegers weigeren vaccin 
Toegevoegd door JD16 oktober 2020, 20:005Opmerkingen 
178 
X GEDEELD 
DeelTweet 
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Een verklaring van een groep internationale artsen en zorgmedewerkers 
gaat sinds gisterenavond viraal over het internet. Woordvoerder Ellen de 
Klerk, oprichter van Doctors for Truth, verklaarde namens Nederland dat 
‘er geen pandemie of epidemie is’. 
Covid-19 zou niet langere op lijst A moeten staan, omdat we nu weten 
dat het een normaal griepvirus is. En griepvirussen staan niet op lijst A. 
Ook beginnen we een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, namens 
een hele grote groep artsen en verplegers. 
We hebben contact met 87.000 verplegers die het vaccin, dat voor ons 
wordt klaargemaakt, niet willen. 
‘Als er geen pandemie is, vraag ik me af waarom onze kinderen op 
scholen mondkapjes moeten dragen,’ vervolgde De Klerk. ‘Er bestaan 
absolute grondrechten die om geen enkele medische reden mogen 
worden beperkt of geschonden.’ 
‘Er is geen reden voor paniek, ook niet in de zorg. De paniek wordt 
gecreëerd door de valse positieven van de PCR testen. 89% tot 94% van 
deze PCR testen zijn vals positief, en ze testen NIET op Covid-19. De 
rest zijn valse negatieven. We moeten dit dus klinisch bekijken, in de 
ziekenhuizen. Medische artsen moeten stoppen met het kijken naar deze 
testen, dat is heel belangrijk. Laten we terugkeren naar de klinieken en 
de feiten.’ 
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‘In de Nederlandse pers wordt nu geschreven dat de PCR test niet de 
juiste test is. Daar ben ik erg blij mee. Dus er is hoop.’ 
Een Ierse collega voegde eraan toe dat de officiële overheidsstatistieken 
hebben uitgewezen dat ….. 
Lees verder bij de bron: Xandernieuws 
 

 
 
 
Op ma 9 nov. 2020 om 13:21 schreef Elbert Slikkerveer 
<verandering2012@gmail.com>: 
hier waarschuwde ik al eerder voor.   
Daarom moet het hele verhaal van de Rockefellers en van 5g en van 
NATUURLIJKE niet bestaande virussen en chemische oorlogsvoering 
helder worden uitgelegd.  
https://vimeo.com/471992380?outro=1&fbclid=IwAR3eDJ7CAWl71q
QunWecbL4jgF_csaLNeBmM1U6DcQ9YwDeOHvymFpUd8aI  
Roomser dan de paus: Vaccinatie mag ook met “abortieve weefsels” 
17 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
 Over vaccinatie raak je niet uitgepraat. 
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In het vorige artikel worden we nog onpasselijk van de manier waarop 
vaccins in elkaar worden geprutst. De abortus industrie draait op volle 
toeren om de vraag naar het “heilzame vaccin” tegen een nooit 
aangetoond “virus” bij te benen. Absurder kan haast niet. 
De bangmakerij voor “besmettingen” via “virussen” is al zo oud als de 
Rooms-katholieke Kerk. Deze past in de Middeleeuwen dezelfde tactiek 
reeds toe. Bij gebrek aan land en legers, werden andere wapens toegepast: 
psychologie en angstneurose. Landen werden tegen elkaar opgezet en 
moordden elkaar uit. De bevolking werd geloof en angst aangepraat voor 
het onzichtbare, wat we nu “virus” noemen. De rol van de priesters is 
door de “virologen” overgenomen. 
Beproefde Vaticaanse moordmachine: de pestepidemieën 
De roomse kerk is tegen abortus. Iedere katholiek die zich laat injecteren 
met weefsel van een 14 weken oud geaborteerde baby, maakt zich 
schuldig aan kannibalisme, kindermoord. Zware misdaden waar bijna 
niet tegenop is te biechten. De schijnheiligheid druipt ervan af, als je weet 
hoeveel honderden miljoenen doden en geestelijk gemankeerde 
slachtoffers dit genocidale instituut op haar geweten heeft. Als 
“wereldlijke macht”, natuurlijk, de “spirituele macht” is van een geheel 
andere, hogere orde. 
Nu krijgen we dit artikel op het bordje van Johannes de Doper aangereikt: 
Er is een kans dat een vaccin tegen Covid-19 ontwikkeld zal zijn uit 
cellijnen, afkomstig uit een geaborteerde foetus. Mag je zo’n vaccin dan 
eigenlijk wel ontvangen? 
COVID-19 wordt in dit artikel opgeklopt tot een gevaar van ongekende 
proporties. Alle swordt net zo makkelijk goed gepraat als dat er wordt 
gelogen in opdracht van de vaccinindustrie. Het Vaticaan heeft al 
maanden geleden bezworen dat we ons moeten laten injecteren. Het 
hanteren van de gifspuit is nu eenmaal een beproefde jezuïeten hobby, de 
gifmengers van het Vaticaan. 
Dus wat lezen we in het artikel als, ahum….”slotoverweging”? 
Bestaat er dan geen geschikt alternatief, dan mag je een vaccin met 
abortief weefsel te gebruiken, ter bescherming van de gezondheid. 
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De preventieve biecht doet alvast wonderen. Schijnheiligheid is een 
uitvinding van het Vaticaan. Toch kunnen we er wel wat mee, met die 
alternatieven. 
En er bestaan natuurlijk honderden alternatieven voor deze registratie-
pandemie. Om te beginnen met ALLES waarmee je injectie kunt 
voorkomen. Kijk even verder dan je neus lang is. Of heeft God dat ook 
al verboden….. Klik op het plaatje: 

 
Share this: 
GEZONDHEID, PRIVACY 
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Oprichting van World Freedom Alliance, stichting Vaccin-vrij 31-10-
2020  
 
De ondoorzichtige wereld achter de corona-wattenstaaf 
Toegevoegd door JD13 november 2020, 16:002Opmerkingen 
13 
X GEDEELD 
DeelTweet 

 
Photo by The National Guard 
Waar gaan al die wattenstaafjes eigenlijk heen en waar eindigt jouw 
lichaamsmateriaal? Die vraag stelde iemand op het NOS op 3 Instagram-
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account. Een simpele vraag, maar het antwoord blijkt behoorlijk 
ingewikkeld. 
In theorie wordt het monster van jouw wattenstaaf gebruikt voor de 
coronatest en daarna, na maximaal drie maanden, verbrand. Maar de 
praktijk is niet zo overzichtelijk. 
De wattenstaafjes komen in een van de ruim zestig labs terecht; van 
commerciële labs, ziekenhuislabs tot het RIVM-lab. Die hebben allemaal 
eigen regels. De meesten houden zich aan internationale normen, 
afspraken over hoe ze bijvoorbeeld genetisch materiaal bewaren, maar 
dat geldt niet voor alle labs. 
Drie grotere labs hebben een contract met de overheid, waarin staat dat 
restmateriaal na drie maanden wordt vernietigd. Andere labs hebben niet 
zo’n contract. 
De coronamonsters mogen ook worden gebruikt voor verder onderzoek. 
Maar wat er precies mag volgens de wet, met name de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), is niet altijd 
helder. In de praktijk is er geen instantie die landelijk bijhoudt wat er met 
monsters uit covid-testen gebeurt. 
Wetenschappers benadrukken dat er zorgvuldige procedures zijn voor of 
en hoe het materiaal wordt gebruikt. Met name academische labs hebben 
daar al langer ervaring mee. Maar feit is ook dat labs voor het omgaan 
met monsters vooral zelf regels opstellen en die ook zelf toetsen: 
zelfregulatie dus. En er kunnen ook commerciële belangen zijn. 
Toezicht blijkt bij niemand te liggen: niet bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (die gaan alleen over de verwerking van 
persoonsgegevens, niet over lichaamsmateriaal), niet bij de inspectie in 
de zorg (die handhaven niet op deze wet) en niet bij de medisch-ethische 
toetsingscommissies (die handhaven ook niet op deze wet). 
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 Op de foto's die van een video komen is duidelijk te zien de bijsluiten van 
het vaccin. Als je alles doorzoekt zie je inderdaad Genetisch materiaal en 
dat het vaccin met AI en dus 5g samenhangt.  

  

o  
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Coronavaccin: Wat u wilt weten voor u toestemming geeft 

19 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
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Wilt u in de eerste groep vooraan in de rij gaan staan voor het ontvangen 
van het Coronavirus Vaccin? En u bent geen VVD’er en geen D66’er, 
die sowieso eerst mogen gezien hun stemgedrag? Lees dan even wat u 
vooral NIET moet doen. 

U wilt natuurlijk allemaal weten wat een eventuele injectie met het 
nieuwe “trefzekere” vaccin voor consequenties heeft. Dat is logisch, 
omdat de producenten hebben geweigerd de gevolgschade voor hun 
rekening te nemen, mochten zich complicaties voor doen. Producenten 
als AstraZeneca, Pfizer en anderen hebben als het ware hun immuniteit 
op voorhand geregeld. De deal is getekend door Hugo de Jonge, 
gelegenheidsminister en zelf “anti-vaxxer”. [LINK] Net als overigens 
Wobke en Wiebes met hun onzelfzuchtigheid: “Senioren en 
armoedzaaiers eerst”. [LINK] 

Onderstaande suggestie is ons aangereikt door Dr. Owen Young, M.D. 
gevestigd in de VS. 

Een 

kunstenaarsuitbeelding van het coronavirus van 2019-nCov. 
Coronavirussen danken hun naam aan de uitsteeksels op hun oppervlak 
die lijken op de tanden van een kroon. (Afbeelding: © Shutterstock) 

Het volgende is een brief die u kunt sturen of geven aan een 
overheidsfunctionaris of andere autoriteit voordat U enige inenting van 
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een vreemde giftige/zure biologische en/of chemische micro- en 
nanopartikels in UW lichaam accepteert, die hoogstwaarschijnlijk een 
negatieve invloed heeft op UW gezondheid, UW lichaam en UW leven! 

Gezien de aard van deze zogenaamde pandemie en het eerste RNA-
vaccin in zijn soort dat gefragmenteerd genetisch materiaal bevat van een 
14 weken oude mannelijke geaborteerde [caucasische] foetus en andere 
giftige zure chemische micro- en nanopartikels zoals luciferasekleurstof 
en aluminiumoxide met als doel ons allemaal te verbinden “in the cloud” 
met onze persoonlijke barcode-identificatie voor het traceren van 
contacten, biomedische tracering en het bijhouden van gegevens, 
alsmede updates van uw persoonlijke digitale boekhoudsysteem. 

Stuur deze 14 fundamentele vragen indien nodig naar de 
overheidsambtenaar of volksvertegenwoordiger om te beantwoorden 
voordat u (al of niet gedwongen) wordt verzocht om een zure toxische 
inenting te ontvangen die ernstige negatieve effecten kan hebben op de 
chemie van uw lichaamsvloeistof, inclusief gedecompenseerde acidose 
van de interstitiële vloeistoffen van het Interstitium die leidt tot 
pathologische bloedstolling, hypoxie, sepsis en uiteindelijk de dood. 
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https://www.drrobertyoung.com/post/do-you-want-to-be-in-the-first-
group-for-receiving-the-coronavirus-vaccine 
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Download Pdf-document 14Q 

 

Extra mededeling. 

Het “Corona Effect” in rode bloedlichaampjes wordt verward met het 
“coronavirus’. 

Wat verder nog opvallend vaak met “COVID-19” patiënten gebeurt is de 
formatie van levensgevaarlijke bloedproppen. Hoe zou dat komen? 
Volgende brief voor de “autoriteiten” die met hun ogen dicht tekenen 
voor zaken die ze zelf niet snappen. Of het verdommen om zich er in te 
verdiepen, want: “Befehl ist Befehl!” en ik heb ook een gezin…. 

 

Share this: 
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 Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Klik om te delen op Telegram (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

  

Gerelateerd 

 

Waarom u tegen polio bent ingeënt 

In "De nieuwe wereld orde" 
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RIVM: Wereldprimeur! 

Met 10 reacties 

 

Minister Hugo de Jonge en vaccinatiewetjes: foute boel 

In "De nieuwe wereld orde" 

 Uncategorized 

Berichtnavigatie 

← RIVM en regime Rutte: Desinformatie en leugens teisteren Nederland 
als een pestepidemie 
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21 gedachtes over “Coronavaccin: Wat u wilt weten voor u 
toestemming geeft” 

1. Louis de Bakker 

19 NOVEMBER 2020 OM 08:33 

Ik zie geen adres! 
vriendelijke groet. Louis de Bakker 

BEANTWOORDEN 

o BertG. 

19 NOVEMBER 2020 OM 08:56 

Het postadres van de Tweede Kamer is: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/uw_mening_telt/cont
act_opnemen_met_leden_van_de_tweede_kamer 

Als je bij elke partij apart gaat zoeken vind je nog wel meer email 
adressen. 

BEANTWOORDEN 

2. BertG. 

19 NOVEMBER 2020 OM 08:33 

Kan de reactie al raden. 

Bedankt voor uw belangstelling. 
Helaas kunnen wij u niet verder helpen met het gene u aan ons vraagt en 
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verzoeken u dan ook nog even verder op zoek te gaan. 
Indien u 1 of meerder antwoorden bent tegen gekomen, vragen wij u 
vriendelijk om deze tevens naar ons op te sturen zodat ook wij een beetje 
op de hoogte zijn waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. 
Met vriendelijke groet…………….. 

BEANTWOORDEN 

3. VaccinatieRaad 

19 NOVEMBER 2020 OM 08:55 

Ik zou heel graag de 14 vragen kopiëren en opslaan voor als ze nodig zijn, 
deze zijn niet mogelijk om te kopiëren? 

BEANTWOORDEN 

o BertG. 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:01 

Kopiëren en opslaan in een soort van word document of PDF. 
Dit is goed bruikbaar om het in op te slaan en weg te zetten in je computer 
indien je niks op je pc hebt staan om dit mogelijk te maken. 
https://www.gratissoftwaresite.nl/downloads/libreoffice-kantoorpakket-
writer-calc-impress-draw-math 

Geliked door 1 persoon 
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Rate This 

BEANTWOORDEN 

 Antonius 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:28 

En als je een Mac hebt, dan is het eenvoudig cmd-P en vervolgens 
“bewaar als PDF”,geef het een naam en dan staat het hele verhaal op je 
keiharde schijf en als je die ook nog regelmatig up-bekt op een andere 
kneiterhardere schijf en die ook nog bewaart op een brandvrije plek dan 
raak je het noooooooit meer kwijt. 

BEANTWOORDEN 

 VaccinatieRaad 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:36 

Het probleem is dat het kopiëren niet gaat/ging… dank voor het 
antwoord. 

BEANTWOORDEN 

 BertG. 

19 NOVEMBER 2020 OM 10:56 

Zet je muis op het eerst woord van de tekst dat je wil kopiëren. 
Druk linker knop in en verplaats je muis over de tekst die je over wilt 
nemen. 
De tekst die je wilt kopiëren wordt BLAUW. 
Laat linker knop los en druk de rechter knop in, kies nu voor kopiëren. 
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Open de plaats waar je de tekst wil hebben en druk nogmaals je rechter 
knop in. 
Kies nu voor PLAKKEN. 
Sla daarna alles op in je documenten. 

 Alias 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:44 

U kunt deze pagina afdrukken en kiezen voor .pdf. 
Er komen dan 14 bladzijden als resultaat. 
Simpel toch. 
Don’t ask what you can do for your country, 
ask what your country can do for you! 

BEANTWOORDEN 

o Administrator 

19 NOVEMBER 2020 OM 11:23 

Like 

BEANTWOORDEN 

4. Bret 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:04 

Ik kwam afgelopen week zoiets tegen, er zijn mensen die een aantal 
regels en wetten uit het wetboek gehaald hebben, die aantonen dat men 
helemaal niet verplicht kan worden. 

En lag in een deuk, dat je zoiets voor 30 euro kon bestellen, hahaha.. 
Gaan we nu allemaal met het wetboek onder de arm over straat om een 
stel criminelen van ons af te slaan ? 
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En sinds wanneer moet het volk aantonen dat een ander, in dit geval de 
overheid zich niet aan de regels houd ? 
Steek die regels maar ergens waar de zon niet schijnt. 
En leg het probleem niet bij de bevolking, de overheid is het probleem. 

BEANTWOORDEN 

5. John 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:37 

Wat erg belangrijk is, is om jezelf niet als mijnheer of mevrouw kenbaar 
te maken, maar alleen je naam met de vermelding mens van vlees en 
bloed. Ook vermeld je geen BSnummer of iets dergelijks!! Met de 
toevoeging van Dhr/mevr. geef je aan te handelen namens een virtueel 
bedrijf dat voor jou is geconstrueerd toen de aangifte van je geboorte is 
gedaan!! 

Like 

  

BEANTWOORDEN 

6. Vok 

19 NOVEMBER 2020 OM 09:45 

15) in mijn lichaam worden geen lichaamsvreemde stoffen (meer) 
ingespoten. 
16) bij gedwongen vaccinatie zal ik mij verzetten tot het uiterste. 

Geliked door 1 persoon 
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Rate This 

BEANTWOORDEN 

7. Corné 

19 NOVEMBER 2020 OM 10:34 

Je kunt er gif op innemen dat de grootste naïeve stommelingen zich juist 
onder het “intellect” van de linksche gutmensch bevinden !!! ; 

http://www.economedian.com/2020-11-18de-vaccinatie-
samenzwering.html 

Rate This 

BEANTWOORDEN 

8. anoniem 

19 NOVEMBER 2020 OM 11:18 

Het lijkt Belarus wel…( kûch ): 
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BEANTWOORDEN 

o Schnijder 

19 NOVEMBER 2020 OM 12:22 
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‘Afgevoerd wegens overcompleet.’ 

Ze spuiten de verkeerde kant op! 
Zeg dat maar eens tegen al deze politie-mensen(?). Ze moeten niet de 
regering verdedigen maar het Volk. Niet de regering is hun broodheer 
maar het Volk brengt al hun salaris op middels de belastingen!!! 
Hoop dat dat eens tot die botte koppen van politie en militair doordringt. 
Kortom ze moeten die spuiten op de regering, kamer, kabinet resp. 
burgermeesters richten. 
Want reken maar. als door massale vaccinazies de helft danwel 3/4 
(zegge: driekwart) van de bevolking wordt uitgeschakeld en 
STERVEND danwel DOOD of in ieder geval DOODZIEK neervalt dan 
is het met de helft van het politie en militair personeel gedaan: Niet meer 
nodig, even een spuitje o sorry een VACCINATIE-TJE ! 
En op de loonlijst de vermelding : ‘Afgevoerd wegens overcompleet.’ 

Like 
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Rate This 

BEANTWOORDEN 

9. Rabit 

19 NOVEMBER 2020 OM 11:32 
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Is het coronavaccin een groter gezondheidsrisico dan de ziekte zelf? 
Volgens berichten in de media staat een nieuw type coronavaccin op het 
punt te worden goedgekeurd en daarom bij mensen gebruikt. In Duitsland 
worden dagelijks enkele duizenden mensen ingeënt in geplande 
coronavaccinatiecentra. Maar wat wordt geprezen als de “historische 
doorbraak” van de farmaceutische industrie, moet kritisch in twijfel 
worden getrokken. [Lees verder] 
https://www.kla.tv/2020-11-18/17554&autoplay=true 
Laat ze het maar over het onkruid buiten tussen de stoeptegels spuiten. 

Geliked door 1 persoon 

  

3 

  

0 

  

Rate This 

BEANTWOORDEN 

10. anoniem 

19 NOVEMBER 2020 OM 11:37 

Vertrouw de wetenschap: 

– Dwang is geen wetenschap. 
– Het achterhouden van gegevens is geen wetenschap. 
– Het manipuleren van gegevens is geen wetenschap. 
– Selectief uit studies citeren is geen wetenschap. 
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– Sociale conditionering is geen wetenschap. 
– Angst zaaien is geen wetenschap. 
– Farma-propaganda is geen wetenschap. 

Geliked door 1 persoon 
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BEANTWOORDEN 

11. Vok 

19 NOVEMBER 2020 OM 11:38 

Wat onbegrijpbaar is dat er zoveel luitjes zijn die alle logica verworpen 
hebben. 
Wat ik ook zeker als argument ga gebruiken is zoals in dit artikel: “want 
als die vaccins zo goed zijn dan kunnen ingeënte mensen toch niet besmet 
worden door niet-ingeënte personen?” 
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Donna vd Horst 
 
De weldadige gevolgen van vaccinatie en revaccinatie 
20 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 
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Vaccinatie: wat het RIVM u niet vertelt 
In de Tilburgsche Courant van 29 april 1886 stond een artikel over de 
weldadige werking van de heerlijke ontdekking van vaccinatie: 
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Aldus schreef het bestuur van de “Vereeniging van de inrichtingen tot 
bevordering van de koepokinenting in Nederland”, bij monde van de 
voorzitter de heer Dr. L. Ali Cohen. 

 
Chronische aandoeningen – de wetenschap staat weer voor raadselen. 
Van de website van het RIVM: “Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen 
mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt 
overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.” Het 
gezondheidsverval begint al vroeg: tussen de 0-4 jaar heeft bijna 30% van 
de peuters één of meer chronische aandoeningen. Boven de 45 jaar is het 
aandeel gestegen naar meer dan 50% en boven de 70 jaar zelfs naar meer 
dan 90%. Zijn deze cijfers al schokkend, op 1 januari 2016 
rapporteerde dezelfde website 8,8 miljoen mensen in Nederland (52%) 
met één of meer chronische aandoeningen. 
Dit betekent dat in ons land in slechts twee jaar tijd 1,1 miljoen mensen 
chronisch ziek zijn geworden. 
Internationaal zijn de cijfers nog beroerder: volgens de Global Burden of 
Disease Study 2013, gepubliceerd in 2015 in het Britse artsenblad The 
Lancet, is slechts 4,3% van de wereldbevolking ZONDER ziekte of 
restletsel. Bovendien heeft een derde van de wereldbevolking vijf of meer 
restletsels. 

 
Wie de overheid nog serieus neemt, moet zich na laten kijken. Gezien de 
gezondheidspolitiek die wordt gevoerd is duidelijk dat het grote plan 
eindelijk haar beslag krijgt. Niet alleen door vaccinatie, maar door het 
langzaam verzwakken van de hybride mens en zijn leefomgeving. Alle 
maatregelen zijn van fundamenteel belang om na 12.000 jaar arbeid de 
boel af te wikkelen. Het afknijpen van de zuurstoftoevoer is daar één van. 
Het injecteren met lichaamsvreemde rotzooi is een andere mogelijkheid. 
Alles wat een hybride mens nodig heeft om te leven wordt vergiftigd en 
daar krijgt hij ook nog eens de schuld van. 
Vaccinatie is slechts een onderdeeltje van de afwikkeling. De 
zogenaamde pandemie is een activering van allerlei reeds geïnstalleerde 
klonen van de duistere macht achter de schermen. De cliniclowns van de 
lage Landen zijn daar mooie voorbeelden van. Als robots dreunen ze hun 
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lesje op. De massa volgt gedwee, gehypnotiseerd door angst en vrees. De 
religie heeft afgedaan als controlemiddel. 
We kregen de tip van één van de schrijvers om bijgaand boek op de 
website te zetten; bij dezen. 
Share this: 

 

World 

We've Got the Box! Astra-Zeneca's COVID-19 "Vaccine" - Frankenstein 
in a Bottle 
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WORLD 
NEWS DESK 
19 NOVEMBER 2020 
 

 
The Hal Turner Radio Show has obtained the actual packaging in which 
the Astra-Zeneca Pharmaceutical Company's COVID-19 "Vaccine" will 
be packaged in.   Calling this "The Mark of the Beast" is an 
understatement; this "vaccine" will hurt you - likely very badly - if it 
doesn't KILL you outright. 
On the box, Astra-Zeneca reveals their new "vaccine" is "ChAdOx1-S" 
Recombinant DNA  also known as AZD1222.   That is the single most 
prominent ingredient and you'd better sit down as we reveal what, 
exactly, this is. 
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Research into AZD1222, reads: “We used direct RNA sequencing to 
analyse transcript expression from the ChAdOx1 nCoV-19 genome in 
human MRC-5 and A549 cell lines that are non-permissive for vector 
replication alongside the replication permissive cell line, HEK293” 
A quick look at human MRC-5 reveals the first horror: 

 
Yes, you read that correctly.  They are using a cell line developed from 
the ABORTED FETUS of a 14 week Caucasian male. 
It gets crazier. 
The virus they're using to simulate COVID-19, is from: Chimpanzees. 
Looking up AZD1222  we find that (ChAdOx1 nCoV-19) is a weakened 
and non-replicating version of the common cold virus (adenovirus) taken 
from chimpanzees, which has been engineered to contain instructions for 
creating the spike protein of SARS-CoV-2 – the virus that causes 
COVID-19 (here, here) . An article published in the journal Nature (here) 
says the vaccine ChAdOx1 nCoV-19 used T-Rex 293 HEK cells in the 
virus propagation stage. 
When you look up HEK-293, you find this refers to 'human embryonic 
kidney' cells, which are from a different human cell line. 
OK, so we already have a cell line from an aborted 14 week old Caucasian 
male, virus from Chimpanzees and now, more cells from human 
embryonic kidneys cells from a different human cell line. 
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And they want to INJECT THIS INTO YOU ??????? 
Into your children ????? 
Let me ask you, folks, what do you think all this DNA they're pushing 
into your body will do to YOUR DNA? 
Alter it? 
Into what?   Frankenstein? 
Most folks know that our DNA is the actual building code for our entire 
body.  Making a small change at the DNA level can have all sorts of 
unintended consequences farther down the line.  Consequences THAT 
CANNOT BE UNDONE. 
Astra-Zenecka also makes clear in the literature coming along with this 
"vaccine" that they are seeking an Artificial Intelligence (AI) tool to track 
the adverse reactions! 
So they already know that there will be so many adverse reactions, of 
such a wide-ranging array of problems, they need ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE to analyze it all. 
  
Hal Turner Opinion 
This whole thing seems to spell T R O U B L E. 
And once you let them inject this crap into you, there's no way to stop 
whatever changes begin to take place at the DNA level. 
What if you end up . . . .  not human anymore? 
What if their goal is to alter DNA so we are no longer recognizable to 
God? 
Could that be why the Book of Revelations makes clear that anyone who 
takes the mark of the Beast will NEVER get into Heaven? 
If we're changed at the DNA level, then we are no longer made in the 
image of God. 
That is far too high a price to pay over a virus that has a 99.6% survival 
rate. 
No thanks. 
Instructies voor Kamerleden 
20 NOVEMBER 2020 / ADMINISTRATOR 

Voordat u het nieuwe anti-coronavirus vaccin onder het volk gaat 
propageren, dient u allereerst alle VVD en D66 Kamerleden te 
vaccineren en te revaccineren zolang het gewenste resultaat uitblijft. Tot 
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dat moment kunt u ook het beste deze voorstanders van vaccinatie 
hermetisch isoleren. 

Toch zullen uw collega’s niet zonder meer accoord gaan met hetgeen ze 
de bevolking WEL willen verplichten. U dient goed beslagen ten ijs te 
komen en daarbij willen we u graag bijstaan. 

Allereerst dient u de documenten te verzamelen, die worden genoemd in 
een vragenlijstje voor degenen die menen over te moeten gaan tot 
vaccineren van de bevolking, zonder dat u, Kamerleden daarin wordt 
gekend. Laat staan dat u daar toestemming voor zult geven. 

Hier het PDF Document downloaden 
Vervolgens…. 

Is het belangrijk om te weten hoe de productie van een vaccin tot stand 
komt en met name hoeveel tijd daar mee is gemoeid. Voor uw informatie: 

De Formule I race onder de vaccinproducenten 
Voorts is wellicht interessant om te weten hoe de PCR test wordt 
gebruikt. De moleculair Bioloog Peter Borger is beschikbaar voor nadere 
uitleg: 

PCR test moet van de markt 
Onderstaand een actielijst die u zult moeten afwerken, om VVD’ers en 
D66’ers voor te zijn, omdat die ongetwijfeld eisen zullen stellen aan de 
kwaliteit van het nieuwe vaccin. Daarom kunt u van die Kamerleden 
onderstaande vragenlijst verwachten, alvorens de vaccins kunnen worden 
toegediend. Ons advies is om deze volledig te beantwoorden, de ravage 
van schadeclaims is niet te overzien, als u uw werk niet naar behoren 
heeft gedaan. 

Vragen van VVD- en D66 Kamerleden: 
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Als u deze niet onbelangrijke hobbels heeft genomen, kunt u de rest van 
de bevolking ingevolge van de Wet Gelijke Behandeling en 
Grondwetsartikel 1, op dezelfde manier benaderen en om toestemming 
vragen. 

Maakt u zich niet ongerust, de volksgezondheid is ABSOLUUT niet in 
het geding: 

Er is geen oversterfte in 2020 
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Rest ons nog één vraagje. 

Wij hebben begrepen dat het vaccin na productie moet worden bewaard 
op een temperatuur van MINUS 70 graden Celsius. Deze vraag is nog 
niet in de instructielijst opgenomen, maar kunt u uiteraard wel 
verwachten. Dit ingevroren vaccin is dus buitengewoon kwetsbaar, alsof 
het spermatozoïden zijn. Er zullen toch geen menselijke weefsels in 
zitten? Of nanopartikelen? 

U heeft nog een lange weg te gaan. U kunt geen moment wachten. Niet 
vanwege de niet aanwezige pandemie, maar omdat het product misschien 
al snel over de gebruiksdatum is. 

En daarmee uw houdbaarheidsdatum. 

En u wilt bovendien toestanden als in 1885 zien te voorkomen, daar is 
immers niemand bij gebaat: 
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Wij vernemen graag wanneer u de zaken op een rijtje heeft. 

Share this: 

 Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Klik om te delen op Telegram (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 
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Gerelateerd 

 
's Werelds grootste drugsdealer gaat u vaccineren 
Met 33 reacties 

COVID vaccinatie - de simpele feiten die ons in het gezicht staren 
Deze hele "COVID-pandemie" is een geheime operatie die opgezet is 
voor het gebruik van een vaccin. De neuroten aan de top zullen ten koste 
van alles proberen een- als het even kan dodelijke - injectieronde uit te 
voeren. 
In "De nieuwe wereld orde" 

 
HELP!! Het "coronavirus" is zoek - Deel II 
Met 17 reacties 
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FDA publiceert lijst met mogelijke ziekten en lichamelijke reacties 
op het vaccin 
zaterdag 12 december 2020  
64  
0  
In een document van de Amerikaanse FDA (Food and Drug 
Administration) staat een afschrikwekkend lijstje van mogelijke 
ernstige ziekten en nadelige lichamelijke reacties die kunnen 
optreden na injectie met Covid-19 vaccins. Naast de dood worden 
onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en 
ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor 
zwangerschappen en geboorten, en tal van andere (auto-
immuun)ziektes genoemd. Het promoten en direct of indirect 
verplicht stellen van Covid vaccinaties (bijvoorbeeld door 
ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen 
te weigeren) komt daarmee neer op een ernstige misdaad tegen de 
menselijkheid, omdat iedereen dringend wordt opgeroepen en 
impliciet gedwongen wordt een potentieel levensgevaarlijke stof in 
zijn lichaam te laten spuiten, dat daarna nooit meer ongedaan kan 
worden gemaakt. 
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Op pagina 16 van de 'CBER-plans for monitoring vaccine safety and 
effectiveness' van het Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting Presentation 
COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke 
tegenreacties op Covid-19 vaccins: 

1. Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en 
aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen kunnen oplopen na 
bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en 
gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel 
toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van 
reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het 
syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is 
het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 
mensen GBS. 

2. Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan 
het ruggenmerg en de hersenen. Oorzaken: een virus of een 
vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het 
vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij 
slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 
kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na 
gevaccineerd te zijn tegen H1N1. 

3. Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening 
waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, en waar 2 personen in 
de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame 
aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op 
de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts 
enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-
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19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze 
twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of 
nauwelijks meer kunnen lopen. 

4. Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ 
meningitis/ encefalopathie zijn door het comité voor het gemak 
maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om 
de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals 
hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, 
problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, 
zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid, 
slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, 
epileptische aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, 
verminderd bewustzijn, en coma. 

5. Stuiptrekkingen / toevallen. 
6. Hersenbloeding. 
7. Narcolepsie (de 'slaapziekte' waar enkele duizenden mensen aan 

lijden door het Mexicaanse griepvaccin in 2009. De Nederlandse 
staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen 
euro's voor moeten uitkeren.) 

8. Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en 
waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een 
volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele 
tijd bij bewustzijn. 

9. Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms 
levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan 
optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo'n 500 tot 1000 
personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen 
per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou 
dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te 
maken kunnen hebben? 

10. Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct. 
11. Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de 

hartspier, dat hartfalen kan veroorzaken. Pericarditis is een 
ontsteking van het hartzakje. 

12. Auto-immuun ziekte. 
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13. De dood. 
14. Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van 

het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet gewaarschuwd dat 
'onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de 
vruchtbaarheid.') 

15. Multiple Sclerose en andere 'demyelinisatie ziekten' (MS is met 
afstand de bekendste, maar staat niet apart genoemd in het 
document). 

16. Niet-anafylactische allergische reacties. 
17. Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat 

stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen zijn o.a. 
onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, 
zwarte ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en 
heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, 
soms een bloedtransfusie. 

18. Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters 
die in het hele lichaam kunnen optreden. Symptomen: pijn in de 
borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met 
bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, 
orgaanfalen. 

19. Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook 
longembolie onder valt. 

20. Atritis en artralgie / gewrichtspijn. 
21. Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan 

lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoening waarbij de 
middelgrote bloedvaten ontstoken raken. 

22. Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S 
(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), een 
zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte. 

23. Door het vaccin versterkte ziekten. 
 
De Britse overheid gunde onlangs een contract aan Genpact in Londen 
voor de levering van speciale A.I. software, om het verwachte hoge aantal 
ernstige reacties op de Covid vaccinaties, die deze week in Groot 
Brittannië zijn begonnen, te kunnen monitoren en registreren. Het Britse 
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Oxford vaccin van AstraZeneca is tevens aangekocht door minister Hugo 
De Jonge. In oktober overleed één van de deelnemers in de laatste 
testfase. 
Bronnen: Greenmedinfo / Xandernieuws / Eindtijdklok 
Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar 
chromosoom 8, een essentieel onderdeel van het menselijke DNA” 
door Fred Teunissen · 24 augustus 2020  
Voorafgaande opmerkingen over de coronatest: 
1. Er is door niemand wetenschappelijk bewezen dat er een nieuw virus 
bestaat, covid-19 genaamd. Daarom zou je het een spookvirus kunnen 
noemen. 
2. Evenmin is bewezen dat het genetische materiaal, waarvan beweerd 
wordt dat dit het nieuwe virus is, mensen ziek kan maken. 
3. Testen op een virus waarvan niet bewezen is dat het bestaat is onzinnig. 
En het is dubbel onzinnig als bovendien niet bewezen is dat er gevaar is 
voor de gezondheid. 
Zie wat betreft deze voorafgaande beperkingen verder mijn artikel van 
gisteren. 
Spectaculair onderzoeksresultaat 
Inmiddels is er nieuwe informatie opgedoken over wat hierboven bij punt 
2 wordt genoemd: het genetische materiaal waar bij de test naar wordt 
‘gezocht’. 
Volgens een blogtekst die al in april dit jaar werd gepubliceerd, is datgene 
wat Covid-19 wordt genoemd helemaal geen virus, maar het menselijke 
chromosoom 8. Ieder mens heeft dit chromosoom in zijn DNA. Met 
andere woorden: iedereen heeft ‘corona’. 
Maar nu de explosieve impact van deze constatering: chromosoom 8 is 
gerelateerd aan de menselijke intelligentie en aan de afweer tegen kanker. 
Als je dit chromosoom als vijand aanmerkt en een vaccin ontwikkelt dat 
ertegen in actie komt…. dan spreek je niet over een middel tegen een 
virus, maar over een middel tegen een belangrijk onderdeel van het 
menselijke DNA. 
Als deze vaststelling klopt, dan zijn de implicaties enorm. Het Covid-19 
vaccin is dan een biowapen. 
Krankzinnig plaatje 
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De test zoekt naar iets wat al bekend is. En het vaccin bestrijdt iets dat 
juist niet aangetast mag worden. 
Om het krankzinnige plaatje compleet te maken is er ook nog het risico 
dat de PCR-test en de temperatuurmeting met lasers beschadigingen 
kunnen veroorzaken aan respectievelijk het zeefbeen en de 
pijnappelklier, allebei delicate onderdelen van onze fysieke constitutie. 
Hieronder eerst de video met de nieuwe informatie en daarna een video 
van Max Igan die (vanaf 12:20) op deze belangrijke onthulling ingaat. 
Op het YouTube-kanaal van Igan is deze video niet meer te vinden. Hij 
is kort na plaatsing alweer weggehaald door de censors. Een indicatie 
eens te meer dat het om belangrijke informatie gaat. 
Zie verder: Bombshell Evidence that COVID RNA Base Pairs are 
Identical to Chromosome 8 Human DNA 
Toegevoegd 27 augustus: expert dr. Andrew Kaufman, in gesprek 
met David Icke,  bevestigt de juistheid van de nieuwe informatie en 
noemt de FOUTMARGE van de PCR-test 100 PROCENT! 
Update 27 augustus 20:00 
De onderstaande video is vanmorgen door de censors van YouTube 
verwijderd van het kanaal van dr. Kaufman. 
Update 27 augustus 21:30 
Ik vond een andere link – ook op YouTube – voor zolang het nog duurt. 
Wie meer links weet: zet ze alsjeblieft in een reactie, want dit is zeer 
belangrijke informatie en er wordt jacht op gemaakt door de censors. 
Gerelateerd 
7 redenen om je NIET op corona te laten testen 
Zijn de Covid PCR-tests een heimelijke manier om mensen te infecteren 
of iets bij hen te implanteren? 
VIRUS MANIA: hoe het medisch-industriële kartel onze angsten 
exploiteert 
John Rappoport: ‘Er is geen goede reden om te geloven dat een VIRUS 
ziekte en dood veroorzaakt’ 
Corona-maatregelen worden stap voor stap onmenselijker. Waar ligt voor 
jou de grens? 
Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen 
Wil je dit artikel delen op social media? 
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Dan is er kans op dat Big Brother tussenbeide komt en je waarschuwt 
voor ‘nepnieuws’. Plaats je de link toch, dan kunnen anderen die hem 
aanklikken ook zo’n waarschuwing krijgen. Dit is een vervelende vorm 
van intimidatie en censuur. 
Je kunt dit omzeilen door niet te linken. Maak zelf een eigen tekstje. Ook 
kun je delen van de tekst van TransitieWeb knippen en inplakken (copy-
pasten) in je eigen bericht. Of je maakt een schermafbeelding. 
Heb je op Facebook last van fact checkers? Die kun je blokkeren. 
Ga naar Instellingen, dan klikken op Blokkeren. Daar typ je de naam of 
het e-mailadres van de fact checker in en bevestigt die. Als je ergens ook 
de optie Toevoegen ziet staan, vul dan fact checker in en klik op 
Zoeken. Er verschijnt dan een lijst met fact checkers. Deze kun je 
vervolgens allemaal tegelijk blokkeren. 
Wil je een seintje per e-mail ontvangen bij iedere nieuwe posting op 
TransitieWeb? 
Klik dan hier. 
Wil je jouw reactie plaatsen bij dit artikel? 
Ga dan met je cursor helemaal naar de bodem van deze pagina. Daar vind 
je een invulscherm. Je kunt daar je reactie intypen of inplakken. 
Als je reageert kun je ook instellen dat je een seintje krijgt bij nieuwe 
reacties en/of bij nieuwe berichten.  

Nieuwsbrief TransitieWeb 
Schrijf je hier in voor de Nieuwsbrief van TransitieWeb (drie of vier 
edities per jaar). De nieuwsbrief is een ‘hotline’ met de lezers en is van 
grote waarde nu er steeds meer censuur komt op het internet.  
Nieuwe sociale media netwerken 
TransitieWeb ondersteunt de opbouw van decentrale sociale netwerken. 
We nemen daar zelf actief in deel met micro postings op de server 
@mastodon.social. Ons adres hier is @transitieweb@mastodon.social. 
Om deze postings te kunnen zien heb je een account nodig.  
Meer uitleg over decentrale sociale media vind je hier.  

Delen: 
 Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster 

geopend) 
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 Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Klik om op LinkedIn te delen (Wordt in een nieuw venster 
geopend) 

 Meer 
  

Trefwoorden: chromosoom 8coronacrisiscoronatestcoronavirusCovid 
PCR-testCOVID-19Max IganPCR-
testpijnappelklierswabvaccinvaccinatiesvaccinatieschadezeefbeen 
Gerelateerde artikelen: 

 6  
Robert F. Kennedy junior: “De angst voor een pandemie wordt 
gebruikt om gehoorzaamheid af te dwingen”  
31 augustus 2020  

 6  
LIVESTREAMS van de grote demonstratie in Berlijn  
29 augustus 2020  

 7  
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De regering beschermt ons niet tegen electromagnetische velden en 
5G  
7 april 2019  
17 reacties 

 Reacties17 

1. Jacob  
4 december 2020 om 12:11  
Is it possible to receive an English version of this article 
Beantwoorden 

2. Elly van Dalen  
28 oktober 2020 om 08:43  
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen een PCR test en een 
sneltest? Wat wordt er getest bij een sneltest? 
Beantwoorden 

3. dodo2  
12 oktober 2020 om 10:59  
Waarom test maar 6% van de mensen postief op de PCR test, terwijl we 
allemaal dit chromosoom hebben? 
Beantwoorden 

4. dodo1  
12 oktober 2020 om 10:26  
Als iedereen chromosoom 8 heeft, waarom test dan niet iedereen positief 
op PCR test? 
Beantwoorden 

5. alejandro5  
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1 september 2020 om 09:48  
Er is een uniek boek over het hele corona-gebeuren verkrijgbaar in het 
Nederlands. CORONACRISIS – HET EINDE VAN ONS 
INDIVIDUEEL ZELFBESCHIKKINGSRECHT IS NABIJ: van Robin 
de Ruiter. 
Lees het en je ontdekt wat er werkelijk achter de schermen plaatsvind en 
waarom….. 
Beantwoorden 

o Jeannette  
1 september 2020 om 18:39  
En wat ga / kan je nu doen na deze wetenschap???? 
Beantwoorden 

 Adelinde  
28 november 2020 om 14:58  
Hoi Jeannette, ik begrijp je vraag en wil je er graag antwoord op geven. 
Ik hoop dat je de moeite neemt het helemaal te lezen. Ik weet niet goed 
hoe ik moet beginnen. Je moet eigenlijk beseffen dat we in de eindtijd 
leven. Waarschijnlijk haak je hier al af….. Ik ben al meer dan een jaar 
mensen ervoor aan het waarschuwen maar ze willen het niet geloven. Het 
is Bijbelse profetie…….Als je nog niet bent afgehaakt dan wellicht 
nu……. Vaak draaien mensen hier om en laten nooit meer wat van zich 
horen……ik ben in hun ogen een vreselijk irritant mens dat genegeerd en 
geschoffeerd wordt omwille van de waarheid. Wil je getroost worden 
door een leugen of gekwetst worden door de waarheid? Degenen die 
achter het coronagebeuren zitten zijn de Iluminatie, ( niet teveel mee 
bezig zijn en over opzoeken, is heel duister ). Maar in een notendop, dat 
is een groep heel rijke en machtige mensen die alle macht en controle 
over iedereen willen hebben. Hier is niets tegen te doen, ze gaan letterlijk 
over lijken. Zij bepalen wat er in de media verteld wordt, wat de kinderen 
leren in het onderwijs, zij regelen de overheid, farmaceutische industrie 
het bankwezen enz. Als je niet doet wat zij willen wat betreft de 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

148 
 

coronamaatregelen kom je terecht in “opvoedings”- kampen, oftewel 
FEMA-kampen,/concentratiekampen. Hier komt het op aan, voor wie 
kies je voor het duister of het licht. Nu komen we weer bij het Bijbelse. 
Nee, het is geen sprookjesboek met verzonnen verhaaltjes, het is 
geschreven door Goddelijke inspiratie en alle profetieen in de Bijbel 
komen uit! Wat zich letterlijk onder onze ogen afspeelt staat geschreven 
en gedrukt in Openbaringen. Het coronavaccin is het merkteken van het 
beest. Openbaringen 13:16-18″ Verder liet het bij alle mensen, jong en 
oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand 
of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de 
naam van het beest of het getal van die naam- konden iets kopen of 
verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het 
getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het 
getal is zeshonderzesenzestig. ( in je rechterhand wordt het 
vaccinatiepaspoort ) zonder dat kom je nergens meer binnen straks. 
Mensen moeten echt gaan kiezen, voor Satan of voor God. Neem Jezus 
aan als je verlosser, Hij is de enige zoon van God die als mens naar de 
aarde is gekomen om de zonden van de mensen op zich te nemen en om 
onze relatie met God te herstellen. In hem heb je het eeuwige leven. Jezus 
heeft geleden en zijn bloed vergoten opdat wie in hem geloofd het 
eeuwige leven heeft. Draai je om naar Jezus,,bekeer je van je zonden, laat 
je dopen. Johannes 14:6 Jezus zeidde: Ik ben de weg, en de waarheid, en 
het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Handelingen 2:38 
Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder 
aanroeping van Jezus de Messias om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden. 
Beantwoorden 

6. Mtje  
28 augustus 2020 om 14:11  
Voor wie n werkende link heeft…zet m op Twikkers daar blijft ie nl wel 
staan ! Of wijs me de link dan plaats ik m daar 
Beantwoorden 
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7. Tjeerd de Haan  
26 augustus 2020 om 22:26  
Drie artikelen waaruit zeer duidelijk blijkt dat pcr tests zeer 
onbetrouwbaar zijn om niet te zeggen totaal onbruikbaar en zeker geen 
enkele maatstaf mogen vormen om een epidemie uit te roepen en 
verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen af te kondigen 
off-guardian.org/2020/…TqD_2jv4Zo 
www.nytimes.com/2007/…whoop.html 
notpublicaddress.wordpress.com/2020/…-software/ 
Beantwoorden 

8. Tjeerd de Haan  
25 augustus 2020 om 14:27  
Hieronder een nog betere omschrijving van de moleculaire mimicry 
hypothese uit een recent onderzoek naar het ontstaan van 
autoimmuunziekten en de rol van griepvaccins bij het ontstaan ervan 
(griep is geen virusziekte zoals wij weten maar een detoxificatie ‘ ziekte’ 
van het lichaam dat een massa gif uitscheidt waardoor mensen zich 
grieperig voelen): 
Auto-immuniteitslink tussen griep en narcolepsie bevestigd 
0 
By Redactie on 3 maart 2019 
Onderzoek 
Auto-immuunziekten ontstaan wanneer het afweersysteem van het 
lichaam zich op lichaamseigen stoffen richt. Er bestaat een theorie in de 
wetenschap over ons immuunsysteem die de ‘moleculaire mimicry 
hypothese’ heet. Deze zegt dat auto-immuniteit het gevolg is van een 
verkeerde identiteit; het immuunsysteem verwart een klein brokje van 
een eiwit in het lichaam van een gezond persoon met een brokje van een 
eiwit uit een besmettelijke ziekteverwekker. Het immuunsysteem kan 
vervolgens het weefsel met dat eiwit per ongeluk aanvallen. 
Om deze theorie te kunnen bewijzen is het nodig om het stuk eiwit van 
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de ziekteverwekker en het stuk eiwit van de persoon te identificeren en 
vervolgens aan te tonen dat die eiwitstukjes dezelfde afweercellen 
activeren om aan te vallen. 
Tot nu toe was niemand erin geslaagd om dit proces stap voor stap te 
demonstreren bij een van de vele auto-immuunziekten die de mensheid 
kent. Waarom niet? Omdat het specifieke antigeen (het stukje eiwit) van 
de ziekteverwekker nog niet was vastgesteld of omdat het enorm 
ingewikkeld is om de specifieke subgroep van afweercellen te vinden die 
verantwoordelijk zijn voor het valse alarm. 
Helper T-cellen 
Helper T-cellen zijn immuuncellen die tot taak hebben vreemde 
indringers te herkennen en dan met talloze andere immuuncelleneen 
gecoördineerde aanval op touw te zetten. In principe is elke helper T-cel 
getraind om te reageren op één bepaald antigeen (Maar in het geval van 
auto-immuniteit, volgens de moleculair-mimicry theorie, kan een sterke 
gelijkenis tussen de “good guy” en “bad guy” antigenen soms helper T-
cellen voor de gek houden in het opzetten van een immuunrespons tegen 
onschuldig weefsel dat wordt verward met een ziekteverwekker. 
Nu is er een bewezen precedent. Een onderzoeksteam onder leiding van 
Dr. Emmanuel Mignot, narcolepsie expert en directeur van het slaap 
onderzoekscentrum van Stanford University, heeft aangetoond dat 
dezelfde set van helper T-cellen boos reageert op zowel een antigeen uit 
een virus als een antigeen uit hypocretine, het lichaamseiwit waarvan een 
tekort tot narcolepsie leidt. 
Mignot heeft een groot deel van zijn carrière gewijd aan de studie van 
narcolepsie, een zeldzame slaapstoornis die 1 op de 3.000 mensen treft. 
Mensen met narcolepsie ervaren onweerstaanbare slaperigheid overdag 
en frequente, plotselinge onweerstaanbare slaapaanvallen gedurende de 
dag. 
In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the 
National Academy of Sciences geeft het team van Mignot een duidelijke 
bevestiging van de theorie dat narcolepsie een auto-immuunziekte is. 
Daarnaast laat men zien dat een trigger voor narcolepsie een antigeen kan 
zijn uit het virus dat de oorzaak is van de Mexicaanse griep (en ook in 
andere versies van de “A”-stam van influenza). Dit antigeen zit ook in 
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een vaccin dat werd ontwikkeld tijdens de Mexicaanse griep pandemie 
van 2009-2010 om mensen te beschermen. Een mogelijke invloed van 
het Mexicaanse griep-vaccin werd eerder gesuggereerd door een toename 
van het aantal gevallen van narcolepsie bij patiënten die een bepaalde 
versie van het vaccin kregen. 
Mignot’s onderzoeksgroep geloofde dat ze het verband hadden gelegd in 
een studie die ze in 2013 publiceerden, maar deze studie werd later 
ingetrokken op aandringen van Mignot zelf toen hij niet in staat was om 
de resultaten van cruciale experimenten uitgevoerd door een co-auteur te 
reproduceren. 
In de nieuwe studie gebruikte het team van Mignot echter een meer 
rigoureuze methode om de specifieke set van helper T-cellen op te sporen 
die inderdaad sterk reageren op zowel een eiwit in het griepvirus als in 
de genoemde vaccin versie. Deze bevindingen hebben implicaties voor 
het wijzigen van griepvaccins om auto-immuniteit veroorzakende 
antigenen uit te sluiten. 
www.allesovernarcolepsie.nl/2682/…-bevestigd 
Beantwoorden 

9. Tjeerd de Haan  
25 augustus 2020 om 14:16  
Since the early 1800s vaccines have saved numerous lives by preventing 
lethal infections. However, during the past two decades, there has been 
growing awareness of possible adverse events associated with 
vaccinations, cultivating heated debates and leading to significant 
fluctuations in vaccination rates. It is therefore pertinent for the scientific 
community to seriously address public concern of adverse effects of 
vaccines to regain public trust in these important medical interventions. 
Such adverse reactions to vaccines may be viewed as a result of the 
interaction between susceptibility of the vaccinated subject and various 
vaccine components. Among the implicated mechanisms for these 
reactions is molecular mimicry. Molecular mimicry refers to a significant 
similarity between certain pathogenic elements contained in the vaccine 
and specific human proteins. This similarity may lead to immune 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

152 
 

crossreactivity, wherein the reaction of the immune system towards the 
pathogenic antigens may harm the similar human proteins, essentially 
causing autoimmune disease. In this review, we address the concept of 
molecular mimicry and its application in explaining post vaccination 
autoimmune phenomena. We further review the principal examples of 
the influenza, hepatitis B, and human papilloma virus vaccines, all 
suspected to induce autoimmunity via molecular mimicry. Finally, we 
refer to possible implications on the potential future development of 
better, safer vaccines. 
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29503439/ 
Beantwoorden 

10. Tjeerd de Haan  
25 augustus 2020 om 14:06  
Ik bekeek net een video van Max Igan die reageert op dit nieuws en de 
video van Amandha Vollmer en hij noemt waar het covid vaccin (net als 
het Gardasil vaccin en andere vaccins) in feite om zal gaan is het 
veroorzaken van moleculaire mimicry waardoor auto immuunziekten en 
kankercellen onstaan: 
Wat Betekent moleculaire mimicry? 
De betekenis van moleculaire mimicry is: 
antigene overeenkomst tussen gastheermoleculen en microbiële 
antigenen waardoor een respons die oorspronkelijk tegen het agens 
gericht was, zich eveneens tegen overeenkomstige antigenen van 
gastheercellen kan keren; dit kan leiden tot auto-immuniteit 
www.watbetekenthet.nl/wat-b…e-mimicry/ 
www.bitchute.com/video…MJTVSeRSA/ (video Max Igan) 
Beantwoorden 

o Tjeerd de Haan  
25 augustus 2020 om 14:12  
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Mensen die overgevoelig zijn voor gluten en/of zuivel moeten zich zeker 
niet laten vaccineren met een nep covidvaccin: 
www.goedgezond.info/2016/…-legt-uit/ 
Beantwoorden 

 Margie  
28 augustus 2020 om 09:09  
Brood…daar zit niets in, en melk is slecht voor elk! 
Beantwoorden 

11. F vd Reep  
24 augustus 2020 om 23:11  
Dit moet toch in het lab zo na te gaan zijn? 
Beantwoorden 

12. Margie  
24 augustus 2020 om 18:35  
literairecanon.be/nl/ni…r-letteren 
kom net Op dit artikel, past goed bij wat ik zojuist gestuurd heb 

Groetjes 💃 
Beantwoorden 

13. Margie  
24 augustus 2020 om 18:26  
Een biowapen inderdaad. 
Voor temperatuur screening had ik al velen in zuid oost azie verwittigd 
van het feit je laat ze niet op je kop richten, op je pols of nonchalant 
ellenboog. Getest bij vriendin met restaurant…uitslag meer accuraat, 
logisch he!!! 
Na het lezen van het artikel kwam het volgende direct in me op… de 
ontdekking 
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www.debezigebij.nl/boeke…e-hemel-3/ 
 

 The Windmill Girls, 
showgirls from the Windmill Theatre in London, are vaccinated against 
influenza on 12 September 1963. 
Nu nog lachen, straks huilen ! 

Latest post from Frontnieuws 
  

https://www.frontnieuws.com/biontech-medeoprichter-pfizers-covid-
19-vaccin-is-in-een-paar-uur-tijd-ontwikkeld/ 

BioNTech medeoprichter: 
Pfizer’s Covid-19 vaccine is in 
een paar uur tijd ontwikkeld 
december 27, 2020  
918 
0 
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Volgens de medeoprichter van BioNTech, Dr. Ugur 
Sahin, is het door hem ontworpen Covid-19-vaccin 
voor Pfizer op 25 januari 2020 in slechts enkele uren 
op één dag ontwikkeld. 

Geen enkel ander vaccin in de geschiedenis is zo snel ontwikkeld 
en geproduceerd. Het snelste vaccin dat ooit is ontwikkeld, heeft 
meer dan vier jaar geduurd. 

BioNTech’s medeoprichter Dr. Ugur Sahin ontwierp het COVID-
19 vaccin medio januari in slechts een paar uur, volgens een 
podcast van The Journal. 

Een woordvoerder van BioNTech bevestigt aan Business Insider 
dat Sahin – die het bedrijf samen met zijn vrouw, Özlem Türeci, 
oprichtte – “in één weekend een ruw ontwerp maakte”. 
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Ook Moderna’s Coronavaccin duurde slechts twee dagen om te 
ontwerpen, meldt Greatgameindia. 

De reden dat beide vaccins zo snel werden ontworpen, was 
vanwege de technologie waarop ze zijn gebaseerd: boodschapper 
RNA, of mRNA. 

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) had nog 
nooit eerder een op mRNA gebaseerd vaccin of behandeling 
goedgekeurd. 

Maar nu heeft het bureau voor het eerst toestemming gegeven 
voor de op mRNA gebaseerde vaccins van Pfizer en BioNTech 
die in één dag zijn ontwikkeld. 

Boodschapper RNA is genetisch materiaal dat cellen vertelt hoe 
ze eiwitten moeten maken. Deze Coronavaccins werken door een 
klein stukje Coronavirus-mRNA in het lichaam te injecteren. 

Dat RNA codeert voor het zogeheten spike eiwit van het virus, 
wat het helpt zich te hechten aan cellen en deze binnen te dringen. 
Dat is ook waar antilichamen zich op richten en neutraliseren. 

Voorheen bevatten vaccins een dode of verzwakte versie van een 
virus. 

De nadelen van het vaccin van Pfizer en BioNTech zijn echter 
ook dat het in zo’n korte tijd is geproduceerd. Er zijn ook veel 
vragen over de korte testperiode en de neveneffecten. 

Recentelijk hebben wetenschappers van de Universiteit van 
Miami mannen aanbevolen om een vruchtbaarheidsevaluatie uit 
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te voeren en te overwegen hun sperma in te vriezen voordat ze het 
COVID-vaccin krijgen, om zo hun vruchtbaarheid te beschermen. 

Ondertussen, volgens een recent CDC-rapport, waren bijna 3.150 
mensen die het Covid-19 vaccin kregen toegediend gehandicapt – 
“onbekwaam om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, 
niet in staat om te werken of vereiste zorg van dokter of 
zorgverlener benodigd”. 

Een groep wetenschappers in het medische tijdschrift The Lancet 
heeft ook gewaarschuwd dat Covid-19 vaccins het risico op het 
krijgen van hiv kunnen verhogen, wat mogelijk kan leiden tot een 
toename van infecties. 

In februari ontdekte een groep Indiase wetenschappers dat het 
Coronavirus was ontwikkeld met AIDS-achtige inserties. De 
studie concludeerde dat het onwaarschijnlijk is dat een virus 
dergelijke unieke inserties op natuurlijke wijze in korte tijd heeft 
verworven. 

Hoewel het onderzoek werd ingetrokken nadat het zware kritiek 
had gekregen van experts op sociale media, bevestigde Luc 
Montagnier, de Nobelprijswinnende Franse viroloog, zelf de 
conclusies van het onderzoek. 

De studie concludeerde dat het vanwege deze 4 nieuwe AIDS-
achtige inserties in het Coronavirus is dat het virus naar de mens 
is gesprongen, waarvan oorspronkelijk bekend was dat het alleen 
dieren besmette. 
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Corona-zieke Chinezen werden wakker en zagen eruit als 
Afrikanen  

Twee Chinese artsen die ernstig ziek werden door het 
Coronavirus moesten na het overleven van de dodelijke ziekte 
vaststellen dat hun huid van kleur was veranderd. De twee artsen, 
Dr. Yi Fan en Dr. Hu Weifeng, beiden 42, werden besmet met 
Covid-19 tijdens de behandeling van patiënten in het Wuhan 
Centraal ziekenhuis in januari. De … Meer lezen over  

Daarom kan de tweede vaccin 
injectie het gevaarlijkst zijn 
december 27, 2020  
0 
957 
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Een chemische stof in Pfizer’s nieuwe Covidvaccin 
wordt verdacht van het veroorzaken van 
levensbedreigende allergische reacties bij sommige 
mensen. Het vaccin wordt in twee doses op 
verschillende tijdstippen toegediend en het risico op 
een ernstige allergische reactie kan groter zijn met de 
tweede vaccinatie, denken wetenschappers. 

Het nieuwe Covidvaccin van Pfizer, dat op 8 januari aan 
Nederland wordt gegeven, heeft onverwacht veel anafylactische 
reacties veroorzaakt – een bijzonder ernstige vorm van een 
allergische reactie die levensbedreigend kan zijn.  

In een samenvatting van 19 december stelt de Amerikaanse 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vast dat zes 
van de 272.001 mensen die het vaccin kregen, anafylactische 
reacties hadden. Dergelijke reacties treden soms op tijdens de 
vaccinatie, maar meestal slechts in één geval per miljoen 
vaccinaties. De cijfers van de CDC geven dus aan dat 
anafylactische reacties meer dan 20 keer zo vaak voorkomen bij 
vaccinatie met het nieuwe Covidvaccin. 

De reden voor het grotere aantal anafylactische reacties is 
vermoedelijk dat het nieuwe vaccin polyethyleenglycol bevat, een 
chemische stof die wordt gebruikt in remvloeistoffen, 
impregneermiddelen en bepaalde geneesmiddelen, maar die nog 
nooit eerder in een vaccin is gebruikt, schrijft het tijdschrift 
Science. 

Volgens een Amerikaanse studie uit 2016 heeft 7% van de 
bevolking zulke grote hoeveelheden antilichamen tegen 
polyethyleenglycol opgebouwd dat ze een groter risico lopen op 
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allergische reacties bij blootstelling aan de chemische stof. Het 
risico op een anafylactische reactie kan groter zijn wanneer de 
tweede dosis van het vaccin wordt gegeven, omdat de ontvangers 
van het vaccin na de eerste vaccinatie mogelijk nog meer 
antilichamen tegen polyethyleenglycol hebben opgebouwd. 

0 Nederlandse artsen en verpleegkundigen weigeren 
zich te laten vaccineren 

Frontnieuws - december 23, 2020  
9 
Dr. Elke de Klerk zegt in een interview dat 87.000 artsen en 
verpleegkundigen in Nederland niet gevaccineerd willen worden 
"omdat ze geen proefkonijn zijn"....  

 

Mannen worden aangeraden om sperma in te vriezen 
voor Covid-19 vaccinatie... 

december 26, 2020  

 

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe 
Wereldorde te lanceren 

september 30, 2020  
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2020/12/27th – The number of cases is based on how 
dense the population is 

  

Did you know that if you have What, When and Where 
and then replace the “W’s” with T’s –  the questions 
are answered? 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

163 
 

This statement might be too heavy for some people – 
try it.   The number of cases is based on how dense the 
population is. 

  

Tonight’s SBS News concluded with a vomit worthy short 
summary of Covid 2020. High on the list was the 1000s of 
“covid related” deaths.  Yet a statistic search will show that 
for every country, the total number of deaths remains the 
same as it was in 2017, 2018, and 2019.  I recall Trump saying 
that the less testing = less cases. 

My mail 26th included Item 1 – the admission from Vic Govt 
that there are no covid tests available !! So what were the 4 
million Australians, so far, tested for ?  I sent that article with 
appropriate questions about the reasons for lockdowns and 
masks etc to all the Politicians and Pastors that I have on lists 
– I trust you did likewise copy, paste and post it?)  No 
response yet of course at this time of year. 

Why do I pick on pastors and local council people? They also 
operate under ABNs and are registered with the bankrupt 
(2015) US Securities Inc. They are just as liable as anyone in 
any Govt Dept. This will all come out soon under the 
Insurrection Act. 

Remember always that all the doom and gloom predictions 
and theoryologies from all sources, are opinions. They may or 
may not occur as the NWO, Satan, and his agents in Govt and 
Churches believe or plan. Even the SDAs are bowing to the 
Vatican Sunday Sabbath, and the Chemtrails continue (see 
below). 
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We have many ways to resist and fight back – we have the 
free will to sit idly by and watch, or remain ignorant  – OR – 
we can put on the WHOLE armour (Eph 6. 10-18), that is not 
just reading old books and singing songs – OR – we can act 
according to Luke 22.36, All the time being mindful of 2nd 
Chron 7.14   

NOTE – I no longer put the links under the videos – 
They are all saved here cos it takes up costly space on 
my site – Someone complained cos they clicked on the 
link and it didn’t work – cos it was removed !! 

1 – Pelosi gets vaxxed  
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2 – Ballot fraud   >2 mins     

Video Player 
00:00 
01:47 

  

3 – An Italian nurse explains things in plain language 

Video Player 
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00:00 
08:59 

  

4 – Message from Trump June 2017 

Remember – He refused to take a salary as President. Just 
wanted to make America great again. 

Video Player 
00:00 
17:41 

  

5 – A quick message from Rudi  (Rudolph William 
Louis Giuliani) 2.31 mins 

Video Player 
00:00 
02:30 

  

6 – Trump’s full speech Dec 22  apparently most people 
missed it.  

i know by the number of clicks on my site, regardless of how 
many it was forwarded to others by some of you. 

Video Player 
00:00 
13:53 
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7 – Nuremberg code will prevent you from having to 
accept the COVID-19 vaccine. 

From Andrzej Suda 

1. https://www.sott.net/article/445396-Plague-of-Liars-
Nuremberg-Code-Outlaws-Forced-Medical-Procedures-
Which-INCLUDES-Mandatory-
Vaccinations?fbclid=IwAR3ca_1siVRerGhpHssYfBAgteEgZq
zXmHMqKpY-e54oQA6chOjy-2e_GlY 

This link is the Nuremberg Code: 
https://www.soulask.com/the-nuremberg-code-and-the-ethics-
against-the-upcoming-forceful-vaccinochipization/ 

Within the first link is this link: 

https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-vaccine-
bombshell-fda-documents-reveal-death-21-serious-conditions-
possi1 

Please notice the advice to contact your legislators 
in this third link. Thank you. 

2. Here is a calendar for 2021 as to what you can expect 

if we don’t demand that this outrage end as the Danes 
did 
of their government a few weeks ago: 
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The New World Order Plan – this is THEIR plan – now ours ! 

December 2020 – Field hospitals set up in each county 
January 2021 – Full lockdown, all jobs stopped, all businesses 
closed 
February 2021 – Reform on all benefits 
March 2021 – New infection COVID21 different strain much 
more deadly than COVID19 
April 2021 – Hospitals unable to cope. COVID19 vaccination 
available 
May 2021 – Government sets new pay structures for workers 
including a new minimum wage 
June 2021 – Shops running out of supplies commonplace. 
Local protests common. Army checkpoints get set up in each 
town. 
July 2021 – National civil unrest takes off, local governments 
start pulling out. COVID21 vaccine developed. 
August 2021 – Early plans for new government structure. 
First full vaccination rolled out of COVID19. 
September 2021 – All debts cancelled if you get vaccinated 
against COVID19 and COVID21. New law cancels all 
property ownership and passed it to the government. 
October 2021 – Introduction of COVID passports in digital 
and card format. Only those vaccinated can work and travel. 
November 2021 – COVID19&21 vaccines become mandatory 
December 2021 – COVID passports change name to Health 
passports and become accepted as the normal way of life. 
Moroccan Sunset 
We’ve all been telling you this would be happening!!! 
Wake…up. 
If you would like to see this section as a PDF, just ask me for 
COVID is Communist takeover 002 (1 page) 
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3. http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=223621 

God bless,   Arlene 
Johnson  Publisher/Author  http://www.truedemocracy.net 

 

  

8 – Explosion in Downtown Nashville  

Possible Motive for the Nashville Bombing? 

Speculation is rife about the truck bomb explosion in front of 
the AT&T building in Nashville, Tennessee Christmas 
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morning, leaving three people injured and millions without 
cell phone service in several states. 

The outage is being described as “extraordinary”, with no cell 
or internet service as of 12 hours later and 911 emergency 
systems still down in counties 180 miles away. It also affected 
Nashville International Airport telecommunications, leaving 
flights grounded. 

People are asking why Nashville? Why AT&T? Some say that 
AT&T’s Nashville data centre is the hub that covers Georgia. 
An outage map shows that Atlanta is being affected. 

Video Player 
00:00 
01:59 

Did the building house the servers that would prove election 
fraud in that state? Is that why Nashville Mayor John Cooper 
(a Democrat) was smiling during his televised statements 
about the bombing? 

Pursuant to the Patriot Act, that data center contains an NSA 
intercept facility to monitor communications, leading one to 
ask, have NSA surveillance capabilities been affected by the 
explosion? Was this a message to the NSA? 

Investigative journalist, Maryam Henein dug into the 
building’s history and found that the former owner was 
Cerebus Capital, a private equity group made up of Carlyle 
Group veterans, like Hooten Yagoobzadeh. 
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In December 2019, it just so happens, Yagoobzadeh acquired 
Dominion Voting Systems through yet another private equity 
firm. Coincidence? 

An anonymous user on 4Chan claiming to be a data center 
employee says he expects it to take days to restore commu-
nications and he’s concerned that backup servers will 
overheat from the excess traffic. He asks, “How long do we 
have until everything starts shutting down due to hardware 
over temp? 

“This is just one explosion, where else are they 
planning?…They knew exactly where to hit, at the fiber vault 
on the street. You get 3-4 of those go off, it could produce a 
Regional or US Wide telecom outage.” 

This is could be a strong possible motive for the Nashville 
bombing. 

  

9 – Adventist Conference Joins Pope SUNday Laudato 
Si Circles. Cleaning Park, Planting Trees On 
SABBATH 

https://www.youtube.com/watch?v=dVKXq-6KApI 

  

10 – MRNA explained  and  Aluminium in Vaccines    

Two x 3 min explanations 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

172 
 

11 – The Chemtrails continue world wide – The 
Dimming 

I see them a lot up here, mostly over the huge vege farms    

Video Player 
00:00 
04:25 

  

12 – Patrick Byrne BOMBSHELL Meeting with 
Trump, Sidney Powell & Flynn 

Video Player 
00:00 
14:04 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

173 
 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

174 
 

13 – Moonraker = for your distraction – a classic line 
in a James Bond movie   Listen for it at 5o secs mark 

Video Player 
00:00 
01:25 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/26th – Why Breathing Through Your Nose is 
Important 

  

Today I received more than 32 hours of vids of talking 
heads videos of opinions … all  theories and opinions.  I 
try to sort out those which I consider good to know (in 
my opinion) The x22 
Report  https://rumble.com/vc5o5tep.-2362b-truth-
belongs-to-the-peoplepublic-
awakeningtreasonfraudknowinglyd.html?mref=9ceev&m
c=ewucg   is long and essentially says Trump is not 
showing his hand yet – but Jan 6 we will know.  We are 
told to seek the truth ?  What is truth ?    well here are 
a few facts anyway, 

1 – Vic Govt says no tests available for Covid 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

175 
 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

176 
 



Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

177 
 

2 – Why Breathing Through Your Nose is Important 

Video Player 
00:00 
04:14 

https://www.youtube.com/watch?v=3RFkbadUrQ8&feature=
youtu.be 

  

3 – Trump’s Speech Was Hidden From The 
Nation,   15mins 

This is another Bill STILL report which is always 
credible.  Funny thing is, I put Trump’s speech up here 
recently but so far only 3 of you very alert informed people 
has clicked on it ? 

Video Player 
00:00 
15:46 

https://www.youtube.com/watch?v=d399gk-
73J8&feature=emb_logo 

  

4 – Wayne Glew – Merry Christmas and 2021 

Video Player 
00:00 
21:41 
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https://www.youtube.com/watch?v=Of174f8Rjpc&t=12s 

**************************
******* 
American/Nashville Communications Infrastructure 
seems to be under heavy attack on Christmas Day . . 
.  Bitcoin $32,000 Aust Dollars, goodbye USD . . . This 
is not to say that Bitcoin can be trusted either, as it’s 
totally vulnerable to the Internet Kill Switch and 
Trump may kill it with the gold backed currencies 

**************************
******* 

Now the heavy stuff  

Start with episode 3 TTM-40C gets to the point very quickly 
…… 

5 – TTM-40C, Reptilian Illuminati Bloodlines – 
episode 3, 

https://www.youtube.com/watch?v=A-
kLKGAvsEc&feature=youtu.be 
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Here are Parts 1 and 2 

TTM 40A. The Reptilian Bloodlines of the Illuminati episode 
1, 

https://youtu.be/kKv8U_dqCo8 

TM-40B, Illuminati Reptilian Bloodlines – Episode 2, 

https://youtu.be/k_kGsUMJV_w 

    

6 – PREPARE FOR WAR: After Jan. 6th, expect all 
hell to break loose 

https://www.naturalnews.com/2020-12-25-prepare-for-war-
expect-all-hell-to-break-loose.html 

7 – Tribe Of Dan – Cracking The Code 88 – They Are 
Out Of Time! (Including some explanation by Walter 
Veith 

https://www.youtube.com/watch?v=vOJGtC2rYCM&feature
=youtu.be 

8 – The Gleason’s Map 1892 – The Masterpiece of a 
Genius 

https://www.larryhannigan.com.au/the-shape-of-the-earth/21-
australia-gleasons-map-examined/ 
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xxxxxxxxxxxxx 
2020/12/25th – Why are many people not attending a 
“church”” anymore ? 

  

Thank you the the new people signed 
up                               >>> 

  

1 – Why people are not attending a “church”” 
anymore ? 

Several reasons – people are waking up to – The fake Sunday 
Sabbath – The inertia by so many pastors when it comes to 
practical matters – Ask your pastor to explain Item 5 Besides 
the FACT the LYING PHONY preachers NEVER tell you 
who are satan’s DNA demon spawn kids like Yeshua told you 
CLEARLY in John 8:44 & 8:47;  Now they are telling you to 
take the Mark of the Beast. 

It’s not all pastors of course, it’s only the 99% who give the 
others a bad name,  The big hoop and holler happy clappy 
high powered entertainment churches are growing. but now 
they are getting on the NWO bandwagon 

2,700 Evangelicals Warn Against Politicizing 
Coronavirus, Urge Christians to Take Vaccine 
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https://hnewswire.com/2700-evangelicals-warn-against-
politicizing-coronavirus-urge-christians-to-take-vaccine-a-
strong-god/ 
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2 – The real purpose of the Universal Basic income 

Video Player 
00:00 
04:00 

https://www.youtube.com/watch?v=QMsNN7ZCS-
E&feature=youtu.be 

3 – Morgan Freeman narrates the entire PANDEMIC 
in 6 minutes! 

This may or may not be his voice or his beliefs – it’s the 
message that matters 

Video Player 
00:00 
08:11 

4 – UK health authorities admit they have no scientific 
evidence of covid- 

It appears that the UK health authorities were unable to 
provide any scientific evidence that they had isolated the 
covid-19 virus. So how does one create a vaccine for a virus 
that they have not isolated? 

https://godskingdom.org/blog/2020/12/uk-health-authorities-
admit-they-have-no-scientific-evidence-of-covid-19 

5 – What is the PCR test ?  

Video Player 
00:00 
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06:18 

https://www.youtube.com/watch?v=ROfUYTcagVE&feature
=emb_logo 

 
Covid 19 is a cover for frequencies causing 
illness.  Apparently, the big rollout of 5g in New York City 
was planned to destroy more black and brown races! 

  

6 – Celebrities paying $25,000 a pop to skip line for 
COVID-19 vaccines 

https://www.naturalnews.com/2020-12-23-celebrities-paying-
25000-for-covid19-vaccines.htm 
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7 – Winter Solstice marks the Dawn of a New Age, 
Time to Update our Calendar System 

https://benjaminfulford.net/2020/12/21/winter-solstice-marks-
the-dawn-of-a-new-age-time-to-update-our-calendar-system/ 

  

8 – Pence appears to be strategy, and not a scandal. 

FORWARDED for Education, Edification, and Information 
Purposes                            
Under Fair Use Act  
Not spam – contact: becworks@gmail.com 

1. The Pence behaviour does not surprise me.  The Vice 
President is the “Head of the Senate”… and therefore 
Pence is merely maintaining a position of authority 
within the already treasonous RINO camp .. so this 
appears to be strategy, and not a scandal. 

2. The “Q” gave us the next marker on the board…. 
remember, it is Ezra Cohen-Watnick, who is the 
brightest and best in Flynn’s ‘Q Group”… and the 
“actor” in the FINALE just moved into 
position….  (Ezra as Q was outed by Jeffrey Prather, 
Spec Ops) 

3. Many have not “performed the HOMEWORK” 
needed to see the really huge picture across the Earth 
… that began long ago with the “Farmer Claims 
Lawsuit”… it is still moving toward a resolution… and 
the MILITARY is overseeing its completion…. tut, 
tut… to those who did not read the background to all 
this.. 
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(a)  Trump whacked the “head” off of the pyramid… the 
“Seeing Eye” is removed… 

(b)  the 13 Bloodline families who lived in Vince are deceased, 

(c) the Vatican signed its bankruptcy documents Nov. 5 as it 
closed for business, 

(d) Buckingham Palace is boarded shut and Harry ran for the 
hills, 

(e) the “City of London Corporation” on 12/20 went into 
severe lockdown to a bankruptcy, 

(f) the “sovereign city-state Washington D.C.” is about to 
submerge under its “Federal Reserve Titanic” that is already 
tilting…soon it will also declare bankruptcy… 

(g) and the ‘band” called Congress has no clue what is 
happening.. 

(h)  the military is obligated to remove the SCOTUS when it 
fails… so that will be a done deal at the right time… 

(i)  President Trump represents the “sovereign states”… not 
the “sovereign Washington DC” 

(j)  In 2017, the Patriot Alliance with 22 countries under 
Trump leadership performed a ‘Hostile Corporate 
Bankruptcy” of every nation on the earth… using 
NSA/General Flynn EVIDENCE of Adrenochrome crimes 
and money laundering… all leaders capitulated to Trump… 
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(k) Trump is the EXCHEQUER OF EARTH today… right 
now… 

(l)  and the DECLAS just happened on 12/22 

  

9 – How to play golf and target shooting at the same 
time 

Video Player 
00:00 
01:00 

   

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/24st – The ultimate Christmas present from 
you know hoo   
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1 – Special Message from President Trump Dec 22  4 
mins 

I didn’t see it on the Local News  did you ? 

Video Player 
00:00 
04:08 

https://www.youtube.com/watch?v=ABYC7ikFIuY&feature=
youtu.be 

  

  

2 – PROFESSOR JEAN-BERNARD FOURTILLAN 
EXPOSES MASSIVE COVID LIE WORLDWIDE 
PUT IN MENTAL HOSPITAL   >4 mins 

Video Player 
00:00 
03:54 

https://www.bitchute.com/video/zxHfU2eaSOyw/ 

  

3 – 2009 – The WHO fake pandemic – who remembers 
? 
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4 – The ultimate Christmas present from you know 
WHO 

Video Player 
00:00 
04:35 

https://www.youtube.com/watch?v=dhahEL4bQfc&feature=y
outu.be 

  

5 – Situation Update, Dec. 23rd – Trump chooses 
DECLASS option; readies epic doc dump 

https://www.brighteon.com/ac4e2aac-de19-4876-8b71-
329ea2403dff 

  

6 – It Appears Trump’s Inner Circle Attempting a 
Coup 

Ben-num says Trump is being manipulated 

So who is Ben-num? I hear ye cry.  I suggested 3 times on 
recent days that you watch and know the most evil and 
dangerous forces in our midst today.   

https://www.larryhannigan.com.au/churches/16-fallen-angels-
released-from-prison/ 
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I spent hours illustrating it because of the prime importance 
to know. Watch it and THEN watch this next one 

Video Player 
00:00 
37:32 

  

  

7 – Charlie Ward with David Weiss 

This will probably result in howls of “conspiracy and theory” 
as the result of only few generations of indoctrination of lies 
from cradle to the grave.  You may even say (yeah, say, not 
ask) – Why does it matter ?   Well, it really does as you might 
understand, so watch it all with an unbiased mind if you can. 
You possibly once believed in Santa Claws or even a fake 
Convirus. This revelation affects your spiritual beliefs to the 
core. Don’t expect the whole exhaustive “proof in just this one 
interview. 

  

8 – After much browsing I have found the link to it 
all.  Sandra  

https://aim4truth.org/2020/12/22/cat-report-644/ 

and here 
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https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/default.aspx?ui=0ab
a3bd666a7efc589eebc0035d956d6a919fa4774f781251e04705a5
cf33118 

&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art3HL
&cid=20201223_HL 

2&mid=DM746209&rid=1041121930 

  

  

9 – Silent Night by Sissel, the beautiful voice from 
Norway 

Video Player 
00:00 
04:57 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/21st – Wishing You a Happy and Healthy 
Holiday 
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Wishing You a Happy and Healthy 
Holiday! 

Once 2020 is over, I hope and pray you keep safe & 
have greatly improved HEALTH – because by now you 
should know a lot of the special ‘keys’ & ‘knowing’ of 
‘how’ to create abundant Health & Happiness – John 
10.10 

Please sign up to receive Latest News on right >>> 

I heard this – I’m not as dumb as I look.  reply – how 
could you be ? 

  

  

  

1 – Covid TV Ad They Rejected – I wonder why   1 min 

Video Player 
00:00 
01:08 

  

2 – Mask exemption   

click to open    Mask_Exemption_Notice  
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3 – Private testing from FB 
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4 – Dr Vernon Coleman – urgent warning Dec 20. >4 
mins 

Video Player 
00:00 
03:48 

  

the report he mentions 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-
2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf 

  

  

4 – Donald Trump Sings – I Will Survive 

Video Player 
00:00 
01:28 

And here is just one of the reasons 
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5 – The ugliest, most death-centred, most anti-nativity 
creche ever:  

Catholics must be proud of their leaders ?  Protestants are 
very little different in their Church of Inertia love everyone 
theoryologies. 

https://vigilantcitizen.com/sinistersites/the-occult-symbolism-
of-the-vaticans-2020-nativity-scene/   

6 – Dec 18/20 Patriot Intel Report 
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7 – The next 5 vids are long but informative – the 
headings say it all 

Situation Update Dec. 22nd – TEN feasible pathways 
to a Trump VICTORY 

https://www.brighteon.com/4b1c43fd-a2de-45aa-bafc-
152df42816d2 

Stewart Rhodes warns Jan. 6th will be DISASTER for 
Trump if Insurrection Act is not invoked 

https://www.brighteon.com/aa2cc441-b063-4cb3-b7fb-
efa4ebd8b4bd 
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Alex Jones Show: Emergency! 28 Days To Stop 
Criminal Chinese Agent Biden From Entering White 
House 

https://www.infowars.com/posts/watch-live-american-journal-
call-in-special/ 

EXPLOSIVE: Gen. Flynn Reportedly Stood Up 
During Oval Office Meeting, Called Out Negative 
Advisory Team 

https://trendingpolitics.com/explosive-gen-flynn-reportedly-
stood-up-during-oval-office-meeting-called-out-negative-
advisory-team/ 

Demonrat Nancy Pelosi Has Psychotic Meltdown: “I 
Plan to Pull Him Out Of There By His Hair, His Little 
Hands…” I DO believe she is PANICKING!  

https://trendingpolitics.com/nancy-pelosi-has-psychotic-
meltdown-i-plan-to-pull-him-out-of-there-by-his-hair-his-
little-hands/?utm_source=freedom&utm_medium=email 

  

8 – Technologies to control your mind – apparently not 
fantasy   3 mins 

Watch this and ask – what do you think testing and vaccines 
are for ? 

Video Player 
00:00 
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02:26 

  

9 – Johnny  Cash Christmas Concert 1977 

Lotsa good memories for the over 50’s 

Video Player 
00:00 
44:48 

  

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/22th – Living off the Grid musically 

Getting out of the System and Living off the Grid – 
items 8 and 9 to see, after you read all and understand 
what is coming via the COVID-19 vaccine 

Only those who know nothing about the criminal 
record of vaccine manufacturers or the history of 
vaccine injuries would agree to accept it into their 
bodies. Its advocates say it is safe and effective, but 
they cannot produce scientific confirmation of that. 
Development of previous versions of this same type of 
vaccine had to be halted due to adverse reactions, 
including death with laboratory animals. Governments 
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have given “fast-track” status to market the new 
vaccine with only a fraction of the testing that 
normally would be required. Even this limited testing 
has revealed adverse reactions, which the 
manufacturers have dismissed as not relevant. All this 
is why so many doctors and other healthcare 
professionals around the world are warning about this 
vaccine. 

  

1 – Spanish Flu did not kill 50.000.000. Vaccines did 3 
mins 

Video Player 
00:00 
03:09 

https://www.youtube.com/watch?v=B4BU5mizwtM&feature=
emb_logo 

Video Player 
00:00 
11:02 

https://www.youtube.com/watch?v=3x1aLAw_xkY 

  

2 – TIFFANY DOVER, THE NURSE WHO PASSED 
OUT IS DEAD 
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http://americangulfwarveteransassociation.org/ 

  

3 – WARNING – 3,150 Injuries in First week of 
Experimental COVID Vaccines  

Among American Healthcare Workers! Pregnant Included –
The  Agenda 21 plan is working ?  Wars are expensive and 
unpopular – even bad weather does not really kill many – so 
how about the vaccine combined with 5G ? 

http://tapnewswire.com/2020/12/warning-3150-injuries-in-
first-week-of-illegal-experimental-covid-vaccines-among-
american-healthcare-workers-pregnant-women-included/ 

  

  

4 – Christmas was Illegal. Pagan Sun God Birthday 
was December 25 

Video Player 
00:00 
12:11 

https://www.youtube.com/watch?v=toTosIPovyc 

  

5 – Former Israeli space security chief = 
extraterrestrials exist, Trump knows  
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I wonder what I need to do to get people to actually read and 
forward my mails  instead of grabbing half the story ?  The 
full story was shown on these 2 mail outs 

https://www.larryhannigan.com.au/2020-12-12th-today-is-the-
12th-day-of-christmas-turkeys-beware/ 

and  

https://www.larryhannigan.com.au/2020-12-14th-the-penalty-
for-refusing-to-participate-in-politics-is-that-you-end-up-
being-governed-by-your-inferiors-plato/ 

  

6 – Public Message to Q Followers – Current Photo & 
Message from JFK Jr. ‘Running Silent’ 

https://www.rumormillnews.com/cgi-
bin/forum.cgi?read=161164 

How are you sure that message, which I posted last night as 
text, is from JFK Jr? Posted By: M rFusion [Send E-Mail] 
Date: Monday, 21-Dec-2020www.rumormill.news/161165 

In Response To: Public Message to Q Followers – Current 
Photo & Message from JFK Jr. ‘Running Silent’ (Mr.Ed) 

Here is the link for my post from last night: 

https://www.rumormillnews.com/cgi-
bin/forum.cgi?read=161096 
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Which was sourced from here: 

https://8kun.top/qresearch/res/12107803.html#12108004 

I’m sure I am not the only one here who would be interested 
to know how you are convinced that message is from JFK Jr. 

I looked at all 66 comments to that post on 
8kun.top/qresearch, and not one suggested it was from JFK 
Jr, and several pointed out that there was no reason why the 
information there could not have been posted directly by Q 
instead. 

  

7 – KNOTHOLE NEWS: (21Dec2020) Plan to 
LOBOTOMIZE Christians with VIRUS … it is 
working…  

FORWARDED for Education, Edification, and Information 
Purposes                            
Under Fair Use Act Not spam – contact: 
becworks@gmail.com 

Reporting.   R.E. Sutherland, M.Ed./ sciences 
Freelance Investigative Science Reporter since 1996  
24 years – Virginia Licensed Science Teacher (biology, 
chemistry, physics)9 years-(DOE/SRS) Nuclear lab and 
Nuclear Radiological Protection Inspector 

QUOTE  Reference for STUDY:  GOAL and OBJECTIVES 

DOCUMENT:  The Rockefeller Foundation with 
“LOCKSTEP”… SCENARIOS FOR FUTURE OF 
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TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT.  (53 pages.)  
LINK to website 
info:  https://web.archive.org/web/20120201193716/http:/www
.rockefellerfoundation.org/news/publications/scenarios-
future-technology 

Bill Gates briefed CIA on how to lobotomize Christian 
fundamentalists, religious “fanatics,” using vaccine that alters 
VMAT2 “God” gene? 

Alleged CIA agent attending briefing: “So are you suggesting 
that I take a CT scan with me when I’m evaluating people to 
determine whether I need to put a bullet in their head?” 

https://www.intellihub.com/bill-gates-briefed-cia-on-how-to-
lobotomize-christian-fundamentalists-religious-fanatics-using-
vaccine-that-alters-vmat2-god-gene/ 

By Shepard Ambellas – Editor’s note: In no way is this article 
claiming the video is real but rather it leaves it up to the 
reader/viewer to decide — hence the question mark in the 
article’s headline. 

November 20, 2020 

According to a video circulating on the web, Billionaire and 
eugenicist Bill Gates may have briefed agents with the Central 
Intelligence Agency giving them details on how to eliminate 
what the presenter and alleged agents in attendance at the 
meeting called the “fanatic” gene from the brains of Christian 
fundamentalists and other individuals that the government 
deems a threat. 
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If the video is truly authentic, a 49-year-old Gates would be 
heard telling bureau agents during a Project FUNVAC 
briefing back in April of 2005 that the human VMAP2 gene, 
also known as the “God gene,” can be altered using a vaccine. 

According to the man on the video who appears to look 
somewhat similar to Gates, a project research team was able 
to map out notate a rather drastic difference in expression 
between to sample sets of human test subjects which he 
referred to as sample sets A and B during the briefing. 

“So, our hypothesis is that these are fanatical people that have 
overexpression of the VMAP2 gene and by vaccinating them 
against this we will eliminate this behavior,” he told the 
alleged agents. 

Shockingly, one agent who attended the briefing actually 
mentioned spreading a virus to contain this independent 
thought process in individuals which raises a major red flag 
especially since there is a major push right now to vaccinate 
not only all Americans and the entire world for that matter 
against COVID-19. 

“So are you suggesting that I take a CT scan with me when 
I’m evaluating people to determine whether I need to put a 
bullet in their head?” one agent asked. 

The presenter replied by saying that there is no need to do CT 
scans in the field because “the virus would immunize against 
this VMAP2 gene and that would have the effect that you see 
here which would essentially turn fanatic into a normal 
person and we think that that will have major effects.” 
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“So how do you propose this would be dispersed — via 
aerosol?” 

CIA agent in attendance at meeting 

Astonishingly, the presenter responded by admitting there is a 
plan to spread the virus using the flu or coronavirus as a 
cover.  

“So, the present plan and the tests we have done so far have 
used respiratory viruses such as the flu or coronaviruses and 
we believe that this is a satisfactory way to get exposure to the 
largest part of the population — most of us have been exposed 
to both of those viruses and we’re quite confident that this 
will be a very successful approach.” 

Presenter at alleged CIA briefing 

To no surprise, a so-called fact check report out of the 
mainline publication Reuters claims the source video is fake. 

You be the judge. Is the video fake or real? 

  

8 – Getting out of the System – From Macca 

3,150 injuries in the first week of untested, experimental, 
heavy metal Vaccines in Bankrupted USA INC; oh boy I’m 
glad I’ve cancelled all unconscionable UNIDROIT contracts 
as well as cancelled Power of Attorney over my Legal Person. 

I hope everyone is acutely aware that UNIDROIT gets a 
MASSIVE payout from each and every personal Ces tui Qui 
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Trust when they die.  Oh my goodness, wouldn’t that come in 
handy if your pernicious corporation is Bankrupt. 
We’re not talking about political Change either, for one 
‘documented Serf/Legal Person’  over 40 years of age, they 
are looking at cashing in around 1 billion plus dollars. 

Learn How Here 

https://shapeofeternity.wordpress.com/in-it-not-of-it/ 

We have employed a Web Master to build an Australian State 
Assembly Website for us to record Aussies in the Public 
Realm as they re-convey their Political Status’s, one by 
one..      Macca & Judgie. <suigenerisme@startmail.com> 

  

9 – Living off the Grid 

10 – This will make your day  3 mins 

Video Player 
00:00 
03:20 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/21th – The most watched item was the 
Vaccuum Cleaner. 

Fascinating that in my last mail out, the most watched 
item was the Vaccuum Cleaner Advert.   I guess people 
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really are thinking seriously ? Darkness loses power in 
the light.  

No news re Trumps moves. The twitter article about 
him declaring martial law turns out to be fake and he 
is aware of it. 

No matter, he has many options  and will move quickly 
and thoroughly at the right moment. Pray for divine 
guidance for him. 

—————————- 

 

—————————- 
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PS  just in – 87,000 healthcare workers in the 
Netherlands refuse vax – They consider it to be 
experimental and don’t want to be guinea pigs, 

 

—————————- 
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Who decided this – a medical “officer” 
?                     coincidence logo ?                          

—————————- 
Another Pastor shirking his responsibility – It’s pretty 
common. 

Southern Baptist head Al Mohler manipulates flock, suggests 
Christians have biblical obligation to take “Mark of the 
Beast” COVID-19 vaccine 
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Mohler claims: Vaccine manufacturers didn’t “directly” abort 
babies so their vaccines are just fine for Christians 

I won’t waste your time by putting up this very long 
article  Just his statement is enough to show how true is Isaiah 
56. 10-12 … 10 His watchmen are blind: they are all ignorant, 
they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying 
down, loving to slumber.  11 Yea, they are greedy dogs which 
can never have enough, and they are shepherds that cannot 
understand: they all look to their own way, every one for his 
gain, from his quarter.  12 Come ye, say they, I will fetch wine, 
and we will fill ourselves with strong drink; and tomorrow 
shall be as this day, and much more abundant. 

—————————- 
X22Report: Message Received, Rule of Law, 
Insurrection, a New Birth of Freedom! Must See! 

https://x22report.com/aiovg_videos/ep-2357b-message-
received-rule-of-law-insurrection-a-new-birth-of-freedom/ 

The [DS]/MSM have now fallen right into the patriots trap. 
There is no escape from this, they will be forced to use the 
constitution no matter which way you look at the situation. 
DS sent three pics letting us know the direction the patriots 
are going in, the patriots will defeat fascism, the [CB], and the 
infiltration from within. A new birth of freedom is coming 
through the rule of law. 

—————————- 
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2020 a year like no other.  A bunch of short videos  

Video Player 
00:00 
31:40 

  

2020/12/20th – Steve Allen wrote -This Could Be The 
Start Of Something Big 

Thanks to the new people signing up to 
receive my posts  It will certainly make 
my job easier – Please forward my posts 
to all you can 

1 – This Could Be The Start Of Something Big – hope 
it’s true 

I have received this twice  probably originating at the 
same source – I immediately searched all I know how 
and found a few reports saying similar, but not 
fully.  Of course CNN is already denying it as fake 
news – so it might even be true ?  Note that CNN is 
vehemently anti-Trump and is one of the prime 
broadcasters of fake news Let’s hope it is true cos 
Trump needs to act this week, according to Mike 
Adams and others.  Don’t miss Item 6 
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Meanwhile 1  

2 – The new “cases” – Daniel Andrews latest pitch   

From FB  The first 6 mins is enough – a bit like the old soapie 
named  So The Stomach Turns 

Why oh why, do we never get statistics?   Out of all of the Covd-
19 alleged positive?  How many seek hospitalisation in a serious 
condition?  How many people who are positive seek their doctor 
for medication???  What medication is given?  Cough 
mixture?  Antibiotics?? Nothing is discussed.   My words – let 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

214 
 

us close all the shops, hospitals, let us all starve to death, and 
Covd19 will not dissipate!!!    rgds Marg 

Video Player 
00:00 
06:44 

If you really want to throw up – watch it all here 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=219555283091555&r
ef=watch_permalink 

Meanwhile 2   

3 – If Trump does not act. Here’s What Will Happen 
Next…. Dr Vernon Coleman 

Well worth listening to what this man says will be the scenario 
if Trump does not act in time 

Video Player 
00:00 
13:26 

https://ugetube.com/watch/here-039-s-what-will-happen-next-
dr-vernon-coleman_fc4QFjUywannUQZ.html 

4 – TRUMP’S NEW AD CAMPAIGN IS AMAZING!! 
Sidney Powell, President Trump, MAGA, Trump Ads 

Video Player 
00:00 
08:22 
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https://www.youtube.com/watch?v=qgYU4w7zv-
8&t=3s&fbclid=IwAR1hzJ_hpU2V1L6dJGPYA9WPiMAUk
D46y7e7jSXC6bmgSOpsKrOKbtiDZr0 

5 – FDA Admits Your Right to Refuse COVID EUA 
Vax 

http://www.opensourcetruth.com/fda-admits-your-right-to-
refuse-covid-eua-vax/ 

6 – THE TRUMP CARD 

Holly, [20 Dec 2020 at 7:21:37 am]: 

Bombshell My Friends   You might want to read it all.  

Right now Trump is sitting on a stack of Trump cards 
or maybe an Uno Wild Draw 4 (more years) that he’s 
just waiting to lay down like a Royal Flush. He has 
court cases still pending that will go to the Supreme 
Court and thanks to the Texas case, he now knows how 
to file it under article 3 not 2 so it will force them to 
hear it.  

He has the DNI report on Friday. If it isn’t released it 
does not matter. He personally has everything that he 
needs!   Barr steps down on the 23rd (can now be a 
witness – he did his job).  Durham is a special counsel 
(can prosecute in any state). He’s letting civil, criminal, 
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federal courts fail to handle the situation properly so 
he can use military tribunals.  

He has the data (all of it) from NSA, the Kraken 
supercomputer, the Alice supercomputer, (and a 
couple others we haven’t heard about yet, too).  He has 
the duelling electors from 7 states legislatures. He has 
VP Pence as final arbiter of which ballots to accept. 
Remember Pence is doing a job as a plea deal. Yes he’s 
not anything you think he might be folks.  

Trump also has the Insurrection Act, the NDAA, the 
national emergency, the 14th amendment, the 2018 
executive order, the 2017 very first EO, the Patriot Act, 
the FISA warrants, the Declassification of everything, 
people swearing affidavits by the 1000s, the QR code 
scan guy who just needs access to some real ballots and 
he can detect if they are fake by looking for creases 
and printing items using his scanner technology, he has 
all the statistical data being analysed, the videos, 
emails, phone calls, bank transfer statements showing 
the coordination of the coup, he has RICO, he has the 
crimes against humanity videos, Wikileaks just 
dropped a ton and Assange will be pardoned so he can 
talk about Seth Rich.  

Now that the governors and secretary of states certified 
and Biden accepted, they committed and knowingly 
agreed to treason. Solar Winds just raided and 
Dominion closing up shop. Same with politicians and 
media. He has the C_A servers used to change 
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dominion machines, he will soon have access to the 
machines too.  

He baited them into staying in DC so they can be 
inaugurated, oops arrested.  

Biden hasn’t accepted any transition money nor has 
Kamala given up her seat.  

The military has infiltrated Antifa and BLM and he 
has the financials.  

He knows which politicians took Chinese and Soros 
money.  

He put in Miller and Watnick.  

He also just reduced D.U.M.B. regulations.  

And wrote an Executive Order in the military line of 
succession.  

He is defunding the C_A.  

He just replaced Kissinger and Allbright on the 
National Security Advisory Board with his loyalists.  

The military has been flying more planes over 
America.  The Navy just parked huge fleets on both 
coasts.  The 82nd is preparing for an operation (same 
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group Flynn and Donoghue belonged to).  Things are 
falling into place.   

Quit worrying about Trump people.  He has it all.  

He is just laying out the case, building the narrative.  

He knows he won and they cheated.  

He gave them the chance to fix things.  

They chose not to.  Now they all go down.  

Now – you go down (on your knees) and pray for him. 

  

  

7 – An amazing vacuum cleaner  

Video Player 
00:00 
00:29 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 
2020/12/19th – Only five more sleeps 
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Thanks to the new people signing up to receive my 
posts.  

After you insert your email into – FOLLOW LATEST 
NEWS VIA EMAIL – you will receive a reply which 
says – CONFIRM – do it – After that, nothing will 
happen until I put up new post  then you will receive a 
message like this 

From: Larry Hannigan <donotreply@wordpress.com> 

Date: 18/12/20 8:57 pm (GMT+10:00) 

To: your email 

Subject: [New post] 2020/12/18th – 

If you receive more than one email from me – it is 
because you may be on more than 1 of my groups of 
special people – If it is a major problem to you write 
me and I will try to remove you from the extra lists – 
not easy.  

I could hardly believe the blatant fraud on the 6pm 
News.  Some new cases in Sydney – no names no 
addresses of course – Who decides how many of these 
so called cases are needed to throw fear and panic into 
the dumbed down population ?  In the long traffic lines 
of allegedly intelligent people lining up to get tested, 
some had waited 3 hours … for what ? to get 
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something shoved up their nose to plant a whatever 
into the base of their brain. see item 5 

You’ve all seen this pic many times – always refuse the 
“test” politely 

 

It was also pointed out on the 6pm News that the 
Churches in the “cluster” area were the first to 
voluntarily close – no comments needed 

  

1 – The Vaccine is genetic engineering – explained in 6 
mins 

forgot the link for this 

Video Player 
00:00 
09:49 
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2 – BREAKING: Pentagon Abruptly Stops Biden 
Transition Defense Briefings, Biden Team Caught Off 
Guard 

Video Player 
00:00 
00:59 

https://trendingpolitics.com/breaking-pentagon-abruptly-
stops-biden-transition-defense-briefings-biden-team-caught-
off-guard/?utm_source=freedom&utm_medium=email 

  

3 – Situation Update, Dec. 18th – Cyber Red Dawn 
attack on USA is prelude to TOTAL WAR with China 

Friday, December 18, 2020 by: Mike Adams 

Video Player 
00:00 
01:38:42 

Brighteon.com/54199303-c176-4309-84d4-73b2d3e4baef 

(Natural News) This is the most important Situation Update 
we’ve published so far. It’s for Friday, December 18th, and 
runs 98 minutes. See the video embed below. 

I’ve altered the format to make sure that elections 
information goes first, with vaccine or covid topics at the end. 
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This way, you get the urgent national security / elections 
information right up front. 

Here are the highlights from today’s Situation Update: 

 Trump’s intelligence and military team members have 
put everything in place for an Insurrection Act 
scenario, but Trump still has to be the one to pull the 
trigger. Will he? 

 The Republican party is finished. McConnell just 
committed career suicide and discredited the entire 
party by siding with Biden as the “winner” of the 
obviously fraudulent election. 

 A new political party will arise from all this, and 
Americans will reject both the hopelessly corrupt DNC 
and the pathetic, spineless GOP. 

 We’ve all been thinking too small. Signs are now 
pointing toward war with China, not merely a 
domestic war with the deep state. America may be in 
an active international war before Jan. 20th. 

 Cyber hacks that appear to be from China (although 
the fake news media keeps reporting Russia) have 
penetrated and compromised the US government 
agencies that control all nuclear missiles and nuclear 
material stockpiles. This was a devastating cyber 
attack, with huge implications for national security. 

 I am designating this event a “Cyber Red Dawn.” 
 Gen. Flynn appears to call for Trump to invoke the 

Insurrection Act. Confirms “foreign interference” in 
the US elections. 

 Lin Wood accuses SCOTUS Justice Roberts of being a 
treasonous, corrupt, (possible) pedophile who has 
betrayed America. 
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 SCOTUS now designated as “complicit” in conspiracy 
to overthrow the United States of America. 

 Reminder of the Pentagon order to shut down its 
internal “secure” communications systems, across the 
board, due to devastating cyber intrusion. 

 The Department of Energy and National Nuclear 
Security Administration were both hacked and 
compromised, revealing national security secrets and 
details about America’s nuclear missiles, nuclear fuel, 
conventional power grid assets and more. A huge 
breach. Cyber warfare. 

 US Army reveals, “We expect adversary actions 
directed against the homeland.” 

 SCOTUS is slow-walking the Sidney Powell lawsuit in 
yet another betrayal of America. The courts will NOT 
be the solution. Only the military. 

 Dr. Jerome Corsi says Trump will win. 
 There is a tug of war within the National Intelligence 

Agency. Miles Guo (gnews) says, “the war between the 
CCP and the United States has already started and the 
battlefield is in the United States.” 

 Vaccine news: A SECOND Alaska healthcare worker 
has an allergic reaction to Pfizer’s coronavirus vaccine 
just one day after another staff member at the same 
hospital went into anaphylactic shock. 

 A nurse in the USA passes out and nearly face plants 
on camera, just minutes after taking the coronavirus 
vaccine on live TV. Public relations nightmare for the 
vaccine industry. Doctors rushed to block the camera 
on the scene… 
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4 – Trump Prepares for military counterattack? – 
Judges and families threatened, forced to refuse cases? 

Video Player 
00:00 
22:14 

https://www.youtube.com/watch?v=PWKfJ3ecmKs&feature=
youtu.be 

  

  

5 – NURSE COLLAPSES ON LIVE TELEVISION 

Video Player 
00:00 
01:39 

https://www.bitchute.com/video/asGXl1esFs8J/ 

BEWARE !!! This Can Happen When You Take the COVID 
SHOT 

HERE WE GO: NURSE IN ALASKA DIES 10 MINUTES 
AFTER CORONA SHOT, AND THEN THIS ONE IN 
CHATTANOOGA TENNESEE WENT DOWN ON 
CHATTANOOGA CHANNEL 3 LIVE, ON AIR. 

and I am sure Snopes will have a nice debunk all faked up in 
minutes! 
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In the video: Channel 3 Chattanooga was broadcasting health 
care workers getting the shot. The first nurse got it on 
camera, looked dazed right afterward, got more and more 
dazed and within fifteen minutes passed out and fell to the 
floor, LIVE, ON TV. This happened AFTER the nurse in 
Alaska died (about as quickly.) there is no confirmation this 
nurse died, and there never will be. She’ll be finnigan, up 
again, feeling like a pup again tomorrow, even if it takes an AI 
deep fake to accomplish it. 

Look at her. You can tell she is already on her way out two 
minutes after the shot, with her eyes bugged wide open, trying 
to convince herself nothing is happening to her because only a 
nutcase would think so, and then minutes later DOWN SHE 
GOES. Psych warfare worked well enough to take THAT 
nurse out, she’s an obvious GONER. 

IMPORTANT: THIS WAS THE HEAD NURSE, 
IDENTIFIED ON HER TAG. YOU CAN DAMN WELL BET 
SHE WAS NOT SQUEAMISH ABOUT NEEDLES AND DID 
NOT PASS OUT FROM ANYTHING OTHER THAN A 
SEVERE ADVERSE REACTION WHICH WITH LITTLE 
DOUBT WAS PLANNED BY THE MANUFACTURER. 

In this case, the “adverse reaction” was probably sudden 
death but she’ll be just fine tomorrow, BET ON IT. 

Who is getting this shot first? first responders, and medical 
people. IF YOU WERE DOING THE OPENING SHOTS OF 
A WAR, FOR MAX DAMAGE, who would you take out 
FIRST, to make sure no subsequent people got any medical 
care? This video has the answer! oh, but it is nothing. Don’t 
worry about what happened, that kind of thing happens ALL 
THE TIME, there is nothing fishy about this and if you think 
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so, you’re a no good rotten conspiracy theory spewing 
disturbing ANTI SEMITE. Oh, I’ll also throw in YOU ARE 
GUILTY OF AN INSURRECTION AND WILL BE 
CONVICTED OF TREASON if you say anything AT ALL is 
strange with that vax, GOOD PEOPLE MADE THAT VAX and 
you’re an ungrateful PSYCHO like that doctor in Britain they 
locked in a nut house for speaking out against the vax if you 
question that! 

Update: Trolls are in freak out mode making up any lie to 
explain the following. New lies: She has a fainting problem 
she admits to and stated later, after she got back up. FACT: 
She’s the head nurse, and if you have such a problem you 
can’t even be a nurse. You cannot even get a drivers license. 
You cannot do ANY CRITICAL JOB AT ALL. Let alone put 
in an IV! 

Another lie: Vaccines can’t do that to you. REALITY: If 
there is a severe adverse reaction, they sure as hell can, and 
who’s to say this is a vaccine at all? 

THEY ARE GOING NUTZ trying to troll what happened to 
that nurse. They are spewing every lie in the book. Because 
their MONSTER is at stake, having wiped out THE TOP 
FREAKING NURSE AT THE HOSPITAL, LIVE, ON TV, 
WITH THE ORIGINAL VIDEO SEAMLESSLY 
CONTINUING FROM SHOT TO PASS OUT. THEY ARE 
SCREWED. Think they’ll give up? ANSWER: There was no 
evidence of election fraud, WAS THERE. They never lie, DO 
THEY? 
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6 – Aluminium in vaccines 

Video Player 
00:00 
03:18 

https://www.bitchute.com/video/8U3GTRpdpuO9/ 

  

  

7 – Australia ‘will pay foreigners up to $50,000’ to buy 
a new home as Perth market set to boom 

https://www.news.com.au/finance/real-
estate/buying/australia-will-pay-foreigners-up-to-50000-to-
buy-a-new-home-as-perth-market-set-to-boom/news-
story/21eebff2400bce7bad548c656aa491a4 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
2020/12/18th – We will have a Christmas like never 
before 

These 2 just came in –  You decide true 
or not 
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Note – I will not be doing massive mail outs any more – 
but only to a group of selected friends who really want 
to follow what I discover and relay. 

If you do care, you can go 
to  www.larryhannigan.com.au  as often as you 
want   OR   better still  I ask you sign up to receive all 
New Posts,  

Go to the top right of this page to  FOLLOW LATEST 
NEWS VIA EMAIL.  Shortly after, you will receive a 
reply asking you to confirm. 

**************************
** 
  

1 – @POTUS has ordered most of his White House 
staff to leave DC area and clear out.    Something big is 
about to go down in DC. 

Posted By: Lymerick  Date: Thursday, 17-Dec-2020 21:51:49 
www.rumormill.news/160807 

See new Tweets 
Tweet 
SteelKRAKEN! Ann Vandersteel 
@annvandersteel 
22h 
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According to a source close to the White House Admin 
@realDonaldTrump 
@POTUS has ordered most of his WH staff to leave 
DC area and clear out. 

Something big is about to go down in DC. 

**************************
** 

2 – Bombs dropping! Trump’s Big Decision! Chief 
Roberts is dirty! 

Video Player 
00:00 
18:00 

https://www.youtube.com/watch?v=WMwi6x0qvUc&feature=yo
utu.be 

December 17, 2020 

HOST:  Review this article…. 

Loud Arguments in US Supreme Court Chambers over Texas 
Lawsuit – COURT INTIMIDATED 
Nation Hal Turner 12 December 2020 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

232 
 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-
page/news-nation/loud-arguments-in-us-supreme-court-
chambers-over-texas-lawsuit-court-intimidated 

(7.57 minutes) 

TWEET:  Lin Wood 
In discussing Donald Trump in phone conversation 8/19, 
Justice John Roberts stated that he would make sure “the 
mother f#*ker would never be re-elected.” 

Roberts engaged in phone conversations with Justice Stephen 
Breyer discussing how to work to get Trump voted out. 

This may be most important tweet of my life. 

Chief Justice John Roberts is corrupt & should resign 
immediately.  Justice Stephen Breyer should also resign 
immediately. 

They are “anti-Trumpers” dedicated to preventing public 
from knowing TRUTH of @realDonaldTrump re-election. 

8:16 AM – Dec 17, 2020 – Twitter for iPhone 

HOST:  this is why I am so excited about that tweet…. It is in 
Q Post 26 

QPOST #26  Nov 1, 2017  00:41:54 (EST) 

Think about it logically.  The only way is the military.  Fully 
controlled.  Save & spread (once 11.3 verifies as 1st 
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marker).  Biggest advanced drop on Pol. 
Q 

HOST:  ANSWERS 

Free of sentiment or emotions clouding judgement, this 
situation calls for cold, hard logic. 

QUOTE:  The only way is the military.  Fully 
controlled.  Save & spread (once 11.3 verifies as 1st marker). 

QUOTE:  The military is the only part of government and 
intelligence fully under the control of POTUS. 

QUOTE:  Military can arrest and try traitors when the 
system of law and order breaks down and the courts no 
longer are trusted to dispense justice due to such widespread 
corruption. 

QUOTE:  This is the part where the Justice system is 
failing.  Deductive reasoning is…if the chief Justice of the 
Supreme Court intentionally wants to make sure President 
Trump is not re-elected, then the justice system is severely 
failing and the Military can arrest and try traitors!  We need 
these dirty low life swamp rats to go to Tribunals! 

QUOTE:  Let’s not forget, when Justice Amy Coney Barrett 
was sworn in, it was Justice Clarence Thomas.  Why…bc the 
President Trump and the White Hats did not want to ACB to 
get sworn in by a crook! 

(11.52 minutes) 
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HOST:  So what does this mean… please read EO 13848 and 
decide. 

EO 13848:  Imposing Certain Sanctions in the Event of 
Foreign Interference in a United States Election. 

LINK:  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-09-
14/pdf/2018-20203.pdf 

**************************
** 
Medically speaking, a “case” refers to a sick person. It 
never ever referred to someone who had no symptoms 
of illness. Now all of a sudden, this well-established 
medical term, “case,” has been arbitrarily redefined to 
mean someone who tested positive for the presence of 
non-infectious viral RNA.  This is not epidemiology, 
This is fraud. 

**************************** 

More vaxx results are coming out  –  Remember the 
vaxx is designed to reduce the world population by 
90% by 2025.  According to Deagle, Australia is to be 
left with 15 million people. Thus  10m Australians to 
die – that is in the next 1825 days + 5,400 per 
day.   Wake up people – masks + vaccines will do a lot 
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to achieve their goals (if the Father permits)  See the 
article about strokes,  

Alaska healthcare worker with no history of drug allergies 
suffered serious “anaphylactic-like” reaction after getting 
Pfizer’s coronavirus vaccine 

**************************
** 
Nurse Collapses on Television Minutes After Receiving 
Covid Vaccine 

https://www.youtube.com/watch?v=RtdCC87aRqU&t=41s 

**************************
** 
Majority Of Southern California Nurses Refusing The 
COVID Vaccine 

https://hotair.com/archives/jazz-shaw/2020/12/16/majority-
southern-california-nurses-refusing-covid-vaccine/ 

**************************
** 
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Stroke is caused by a low oxygen supply to your brain 
– 

wearing a mask will cause it too regardless of what mask you 
wear – Forget the “some are better than others”  they all 
deprive you of oxygen. 

https://www.larryhannigan.com.au/health/17-strokes-warning-
signs-and-prevention/ 

**************************
** 
FAUCI IS A FAKE! – Jeffrey Tucker – Tucker 
Carlson 

Video Player 
00:00 
09:54 

https://www.youtube.com/watch?v=YW51ohswfZA 

**************************
** 
The secret inside your Cell Phone   
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Despite many people becoming aware, I am amazed at how 
many emails I get from allegedly aware people, yet it ends 
with  “sent from my Iphone”  ?? 

https://www.larryhannigan.com.au/vaccines-5g/07-the-secret-
inside-your-cell-phone/ 

**************************
** 
Since China has declared “trade war” on Australia,  

Lets drink Australian and eat Australian grown and stop 
buying Chinese “stuff” – check the label for where it was 
made.  Remember, you vote WITH YOUR $$ for the Chinese 
companies at the cash register. 

**************************
** 
Don’t be surprised if Operation Blue Beam suddenly 
happens – just a thought ! 

UFO believers are getting active again –  UFO means exactly 
that  = UNIDENTIFIED. Here is a bit of programming from 
1951. 

Video Player 
00:00 
02:41 
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The Day the Earth Stood Still (2/5) Movie CLIP – Gort 
Appears (1951) HD – YouTube 

**************************
** 
I am not sure about the next one – I choose to take the 
Bible and Enoch first. 

Mysterious radio signal detected from exoplanet in deep 
space: Could give new ‘way to examine alien worlds’ | Fox 
News 

**************************
** 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
← Older Entries  

DONATE HERE 

Direct Deposit 
Wheylite Foundation 
Wpac BSB 032563 Acc 354159 
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OR    Paypal 
PayPal.Me/LarryHannigan 

FOLLOW LATEST NEWS VIA EMAIL 

Enter your email address to subscribe to this blog and receive 
notifications of new posts by email. 

Join 115 other subscribers  

Enter your Email Address  
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 Larry’s Videos 
 Larry’s Music 
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2020/12/27th – The number of cases is based on how dense the 
population is  

December 27, 2020  

2020/12/26th – Why Breathing Through Your Nose is Important  

December 26, 2020  
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2020/12/25th – Why are many people not attending a “church”” 
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2020/12/24st – The ultimate Christmas present from you know 
hoo    
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2020/12/21st – Wishing You a Happy and Healthy Holiday  
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2020/12/22th – Living off the Grid musically  

December 22, 2020  

2020/12/21th – The most watched item was the Vaccuum 
Cleaner.  
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2020/12/20th – Steve Allen wrote -This Could Be The Start Of 
Something Big  
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2020/12/19th – Only five more sleeps  
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2020/12/18th – We will have a Christmas like never before  
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Vaccineren en schuldgevoel: de wind waait ALTIJD uit dezelfde hoek 

10 januari 2021 / Administrator  

  

 

Het zijn de gebruikelijke verdachten die zich achter iedere machinatie 
en levensbedreigende manipulatie verschuilen: de geheime dienst van 
het Vaticaan. De triangel van de loden kogel, de scherpe dolk en het 
dodelijke gif. Daar wordt het mensdom mee geteisterd, eeuwen lang, 
met als bindende element “ongegronde angst”, met name voor elkaar.  

Nu de jezuïeten-paus zo vreselijk begint te schelden, veroordelen, 
zwartmaken en bedreigen van iedereen die niet genetisch wil worden 
gemanipuleerd via de “weldadige uitvinding van het vaccin”, wordt 
duidelijk wie de agenda van vernieling en onderdrukking een warm 
hart toedragen. Omdat ze die agenda hebben opgesteld en uitgerold. 
Blijkbaar heeft men een diepe knieval voor een “hogere macht” 
gemaakt en moet het mensdom in de val worden meegesleurd.  

Hoor hem aan, deze kinderhatende jezuïeten-paus van een volkomen 
verrot, giftig en schatrijk instituut, residu van het Romeinse 
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Imperium….. Bergoglio, die nog een poosje met een half-
geamputeerde long rondloopt, heeft gezegd dat hij al volgende week 
tegen Covid-19 zal worden ingeënt. De paus heeft iedereen 
aangespoord om de spuit te nemen en zei dat anti-vaxxers in een 
“zelfmoord ontkenning” zitten: 

“Ik geloof dat ethisch gezien iedereen het vaccin moet nemen. Het is 
een ethische keuze, want je gokt met je gezondheid, met je leven, maar 
je gokt ook met het leven van anderen. Er is een soort 
zelfmoordontkenning die ik niet kan verklaren, maar vanaf nu moeten 
we ons allemaal laten vaccineren.” 

“Gokken met het leven van anderen”- altijd weer dat schuldgevoel, 
wat het fundament van angst en religie (angstreligie) is. Altijd weer het 
aanpraten van een schuldcomplex, of het nu klimaatproblematiek of 
de een pandemie is. Het is altijd groter dan ons, groter en 
onbereikbaar, onverklaarbaar vooral.  

Met zijn 84 jaar heeft hij Popie Franske makkelijk praten. Het is dan 
ook 100% zeker, dat hij NIET wordt geïnjecteerd met deze Vaticaanse 
dodenprik, wat genetische modificatie is. Misschien valt hij gewoon 
om, ons advies is dan dat hij aan “COVID-19 registratie” de pijp uitgaat, 
dan is zijn preek toch nog ergens goed voor geweest. 

Er heerst bij de redactie TOTAAL onbegrip over het feit dat het 
instituut Rooms-katholieke kerk nog steeds zoveel aanhangers kent. 
Kinderhaters en -moordenaars die honderden miljarden aan 
collectegelden van de armen als schadeloosstellingen aan 
misbruikslachtoffers hebben moeten doorsluizen. Theoretisch dan, er 
zullen wel kosten worden afgetrokken. 

 

Nog zo’n haatdragende jezuïet, ene John Brennan ziet zijn kans schoon, 
nu hij denkt dat zijn gezworen vijand Trump gaat worden afgezet: 
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“Iedereen die nu op zoek is naar algemene vergeving door niet langer 
Trump te steunen, moet erkennen hoe fout het was zijn corrupte, 
oneerlijke en verdeeldheid zaaiende agenda te negeren of zelfs 
mogelijk te maken.  

Totale vernietiging van deze despotische erfenis is noodzakelijk om elke 
soort van kwaadaardigheid uit te roeien.” 

John O. Brennan, voormalig CIA chef, door de Jezuïeten gedrild en 
fataal geïndoctrineerd lid van de SMOM en blijkbaar tot moslim 
bekeerd vindt dat Amerikanen die op Trump hebben gestemd een 
proces van vernedering moeten ondergaan, zoals Mao Zedong (door 
Yale University – met ‘studievereniging’ Skull&Bones opgeleid) dat 
placht te praktiseren tijdens de Culturele Revolutie.  
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Vergelijkbaar met het kaalscheren van moffenhoeren na de ‘bevrijding’ 
door plotseling aanzwellende verzetsgroepen. 

Het is bar en boos gesteld met het mensdom. Door de uitlatingen van 
pausen en ander werkschuw tuig wordt het mensdom in twee 
ongelijke kampen verdeeld. Wat er nog aan kritiek is, wordt met wortel 
en tak uitgeroeid.  

 

Een normaal mens heeft gevoel, kan zijn gedachten redelijk formuleren 
en heeft een onbedwingbare voortplantingsdrang. Het mensdom heeft 
een missie, maar kan die niet onder woorden brengen. Wij zijn 
allemaal ‘lotgenoten, gedoemd te dienen’. Wees maar eerlijk. Doch 
een normaal mens wordt verscheurd door “twijfel”. En twijfel is een 
genetisch bepaalde (geprogrammeerde?) eigenschap, wat zit 
ingebouwd in ons systeem van empathisch denkvermogen. Het is alsof 
er aan twee kanten aan ons wordt getrokken: daar waar we vandaan 
komen (het hart) en daar waar we heen worden gedwongen (de 
hersenen). Gevoel tegen ratio, empathie tegen psychopathie. De 
hybride mens als genetisch experiment. Bewijs: is in staat zonder 

Wat zit er in het nieuwe covid-19-vaccin?                                       No.1257 

246 
 

pardon lotgenoten te vertrappen om zelf het hoofd boven water te 
houden.  
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Latest post from Frontnieuws 

  

 

Israëlische premier 
Netanyahu zegt nu dat 

burgers elke zes maanden 
gevaccineerd moeten 

worden  

maart 31, 2021  

De Israëlische premier Benjamin 

Netanyahu heeft woensdag de 

Covid-19 vaccinatiecampagne 

van zijn regering naar een nieuw 
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niveau getild door de burgers te 

vertellen dat ze zich misschien 
om de zes…  

 

Lees meer... 

  

 

Schotse vrouw kampt met 
"kwellende" uitslag over het 

hele lichaam na 
AstraZeneca-injectie  

maart 31, 2021  

Een 41-jarige kapster is niet 

langer in staat om voor haar 

autistische zoon te zorgen 

vanwege een gruwelijke, pijnlijke 

huiduitslag na de experimentele 

AstraZeneca-injectie. Leigh King 
kreeg de eerste dosis…  
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Lees meer... 

  

 

Inmiddels 4.576 DODEN 
199.213 Letsels: Europese 
database van bijwerkingen 

van COVID-19 'vaccins'  

maart 31, 2021  
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De Europese databank van 

meldingen van vermoedelijke 

reacties op 

medicatie, EudraVigilance, houdt 

meldingen bij van kwetsuren en 

sterfgevallen na de 

experimentele Covid-19 ‘vaccins’. 

Hier is wat EudraVigilance zegt 

over hun database: Deze 
website…  

 

Lees meer... 

  

 

"Hoogstwaarschijnlijk" 
militair ontwikkeld COVID, 

gelekt uit lab  

maart 31, 2021  

De goed gecoördineerde 

propaganda valt langzaam uit 

elkaar, nu deskundigen tot de 

conclusie komen dat wat ons 

verteld is natuurlijk niet klopt. Dit 

brengt ons halverwege, maar 
waarom probeerden de…  
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Lees meer... 

  

 

Extreme vaccin-schade: 74-
jarige man verliest huid na 

Covid-19 vaccin  

maart 31, 2021  

Artsen van de Virginia 

Commonwealth University zeggen 

dat een COVID-19-vaccin 
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verantwoordelijk is voor de 

ernstige huiduitslag bij een 74-

jarige man, die optrad vier dagen 

nadat hij de experimentele 
injectie had…  

 

Lees meer... 

  

 

Studie: Corona-sterfte 
wereldwijd ongeveer 0,15 

procent  

maart 31, 2021  

Als je kijkt naar serieuze, op 

bewijs gebaseerde studies door 

erkende wetenschappers, lijken 

de permanent paniekzaaiende 

Corona-praatprogramma’s van de 

media nogal amateuristisch. 

Berekeningen van 

gezondheidswetenschapper John 
Ioannidis van de Stanford…  
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Lees meer... 

  

 

Kunnen mRNA gentherapie 
injecties uw DNA blijvend 

veranderen?  

maart 31, 2021  

Het nieuwsblog Mercola heeft 

beschreven waarom Covid-19 
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vaccins in feite gentherapieën 

zijn en geen vaccins in de 

volgende artikelen, “Covid-19 

mRNA Shots Are Legally Not 

Vaccines“, “Covid-19 ‘Vaccines’ 
Are Gene…  

 

Lees meer... 

  

 

Medicijnbedrijf veroordeeld 
voor doodslag - duizenden 

gestorven door dodelijk 
medicijn  

maart 31, 2021  

Meer dan 30 jaar lang heeft de 

farmaceutische reus Servier het 

dieetmedicijn Mediator verkocht, 

hoewel hij wist dat het dodelijk 

was. Het aantal mensen dat is 
overleden na inname van…  
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Lees meer... 

  

 

Vijf sterfgevallen met 'vaccin' 
AstraZeneca in Zweden  

maart 31, 2021  

In Zweden zijn nu in totaal vijf 

sterfgevallen gemeld 

als  bijwerkingen van vaccinatie 

met het ‘vaccin’ van AstraZeneca. 
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Het Zweedse Bureau voor 

Medische Producten heeft twee 

Zweedse gevallen van 
bloedstolsels…  

 

Lees meer... 

  

 

Zweden-Democraten lanceert 
internationaal 

nieuwsprogramma over ultra 
politiek correct Zweden  

maart 31, 2021  

De sociaalconservatieve en 

nationalistische partij in Zweden 

Sverigedemokraterna, (SD), 

heeft een nieuw Engelstalig 

nieuwsprogramma op YouTube 

gelanceerd met nieuws en 

commentaar over de situatie in 
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Zweden. Het YouTube-kanaal 
Riks van…  

 

Lees meer... 

  

 

YouTube verwijdert 'dislike'-
functie omdat Biden's WH-
content meer 'Likes' dan 

'Dislikes' blijft zien  
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maart 31, 2021  

Op het YouTube-kanaal van het 

Witte Huis van president Biden 

blijven de “dislikes” van de 

video’s de “likes” massaal 

overtreffen. Daarom heeft het 

videoplatform aangekondigd dat 
het een nieuw ontwerp…  

 

Lees meer... 

  

 

38 "volledig gevaccineerde" 
mensen testen positief op 

COVID-19  

maart 30, 2021  

Elke “betrouwbare” stem in de 

Covid-19 marketing campagne 

heeft toegegeven dat de 

experimentele injecties de 

verspreiding van Covid-19 niet 

stoppen. Ondertussen promoten 

gezondheidsautoriteiten 

voortdurend de producten van 
hun belanghebbenden. Men…  
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