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K ary Mullis, de uitvinder van de PCRtest heeft 
duidelijk gezegd dat de PCRtest niet geschikt is 
om virussen mee op te sporen. Het gaat om de 
polymerase chain reaction techniek. Mullis zegt 

zelf dat de PCR-test bedoeld is om stoffen kwalitatief te 
identificeren, maar is door zijn aard niet geschikt voor het 
schatten van aantallen. Met betrekking tot de Viralloadtest 
die proberen om PCR te gebruiken voor het tellen van 
virussen heeft Mullis gezegd: “Een kwantitatieve PCR is  
een oxymoron. Een combinatie van twee doelstellingen  
die met elkaar in tegenspraak zijn”. Kary Mullis heeft 
gewaarschuwd voor overschatting van zijn methode 
voor medische diagnostiek. 

Foutgevoelig
De reden is dat de methode te gevoelig is en valspositieve 
resultaten zou opleveren. Kary Mullis, wees er al vroeg op 
dat deze PCRmethode, die is ontwikkeld voor cleanroom
analyse in computerchip fabrieken en forensisch onderzoek, 
zeer foutgevoelig is. Daarom moet bij het stellen van de 
diagnose altijd het klinische beeld op de voorgrond staan.
Professor Christiaan Drosten ontwikkelde de testprocedure 
en beweerde op 1 januari 2020 dat hij een betrouwbare 
testmethode had ontwikkeld, waarmee hij de aanwezigheid 
van het nieuwe coronavirus kon detecteren. De WHO 
lanceerde de door hem ontwikkelde testprocedure op  
21 januari 2020 en beval deze aan bij de Chinezen en bij alle 

landen als een betrouwbare testprocedure, om de versprei
ding van het zogenaamd nieuwe coronavirus te bepalen. 

Onwetenschappelijk
Drosten heeft zijn testprocedure (om de protocoltest te 
kunnen maken) gepubliceerd in de European review waar 
hij zelf in de redactie zit. Hij diende het in op 21 januari 2020 
en het werd op 23 januari 2020 gepubliceerd. Peter Borger 
vroeg om de verslagen in te zien van de beoordelaars, maar 
er zijn geen beoordelaars geweest. Normaal duurt het 6 tot  
9 maanden voor je door het reviewproces geraakt. Maar het 
is wel op twee dagen gepubliceerd. Het is echt niet weten
schappelijk, het is een bulletin van een groepje waar hij zelf 
in zat. Drosten heeft de gensequenties die de basis vormen 
van zijn testprocedure en de sequenties van de Chinese 
virologen nooit gecontroleerd of ze daadwerkelijk van een 
virus afkomstig zijn. Drosten heeft de wetenschappelijke 
verplichte controle-experimenten nooit uitgevoerd die 
bewijzen of de gensequenties die hij gebruikte daadwerke-
lijk van een virus afkomstig zijn. Drosten heeft niet gecon
tro leerd om te kunnen bepalen of de gensequenties die hij 
aan het nieuwe virus toeschrijft, in feite geen gensequenties 
zijn die in elk metabolisme voorkomen. Misschien zelfs in 
planten zoals de Tanzaniaanse papaja’s. Vreemd dat de 
Tanzaniaanse president plots is overleden aan een hartstil
stand. Dus die PCRtest is compleet vals. Het gaat gewoon 
over lichaamseigen RNA en DNA dat je dupliceert.

Corona uitgelegd volgens de 
Germaanse geneeskunde - deel 3

De epidemie van de test is de volgende 
stap in de pandemie 
Dit artikel is het laatste deel van deze serie over Corona bezien vanuit de  
Germaanse geneeskunde. Als geïnteresseerde lezer heeft u ongetwijfeld gemerkt  
dat de Germaanse geneeskunde geen eenvoudige materie is. Wel geeft het een  
goed en verhelderend beeld van de oorspronkelijke kijk op natuurlijke gezondheid 
en het zelfgenezend vermogen en de intelligentie van ons lichaam. Daarom het  
advies om deze drie delen zeker nog eens door te nemen. 
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De consequenties van het stokje in je neus  
op de nasopharynx drukken
Wat doet angst met je brein tijdens heersende angst 
hypnosis? De ogen nemen alle beelden op die je ziet en het 
gehoor neemt alle geluiden waar. Beiden staan in contact 
met het emotionele centrum in de hersenen (diencephalon/
tussenhersenen). Je wordt super alert, echter het logische 
denken verdwijnt. De visuele cortex met zijn spiegel-
neuronen is verbonden met de amygdala. De amygdala is 
belangrijk bij de regulatie van angst, woede en seksuele 
energie. We weten dat angst en enthousiasme uiterst 
besmettelijk zijn en letterlijk door de spiegelneuronen 
worden opgenomen en “eigen” gemaakt worden dankzij de 
prefrontale kwab en de amygdala. Dat is infectie in over 
drachtelijke zin. We worden nu eenmaal super alert als we 
mensen in angst of doodsangst zien. We worden ook vrolijk 
bij enthousiaste mensen.

Maar wist je dat de nasopharynx energetisch ook verbonden 
is met het emotionele centrum in de hersenen, het 
diencephalon en vooral met de amygdala? Wat denk je wat 
er gebeurt in je onderbewuste met jou als men een watten
stokje tegen de nasopharynx gaat aandrukken? Ze raken 
een zacht kwetsbaar stukje aan met dit stokje. Er zullen 
straks een hoop mensen zijn die problemen gaan krijgen 
met hun geheugen. De nasopharynx is een gevoelig slijm-
vlies achteraan in de neusholte en mag niet met fysieke 

voorwerpen worden aangeraakt. Indien dit wel gebeurt, 
veroorzaakt dit via de energetische as extra stimuli van de 
amygdala en het limbisch systeem, waardoor de opgenomen 
angst via de ogen en oren versterkt wordt.

Energetische beïnvloeding
Via de energetische as wordt het energetisch systeem van je 
lichaam beïnvloed. Als dit systeem onder sterke angst staat 
(angst is een emotie, dus net als het denken immaterieel en
energetisch) worden de bijnieren geactiveerd voor de 
vecht en vluchtreactie. Dit betekent dat de slijmvliezen van 
de ademhalingswegen zich terugtrekken om meer zuurstof 
door te laten richting longen. Bij hevige angst zal er weefsel
toename zijn in de longblaasjes om de toegenomen zuurstof 
ook op te kunnen nemen. 
Logisch eigenlijk, om de adrenaline extra van zuurstof te 
kunnen voorzien voor de superdrug adrenochrome dat je 
superpower geeft. Dat is wat ik noem dat het lichaam 
structurele weefselveranderingen ondergaat om tijdens de 
angst te kunnen overleven en de geest te helpen om het 
angstconflict op te lossen.

En beste mensen, het GROTE INZICHT: 
Als de geest dit angstconflict heeft opgelost en de angst is 
verdwenen, dan gebeurt er iets in het lichaam. Het lichaam 
wil de structurele weefselveranderingen die het heeft 
ondergaan tijdens de angst (om de geest te helpen en te 
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ondersteunen), weer herstellen en ontgiften. Hoe doet het 
lichaam dat? Door het activeren van bacteriën en repliceren 
van exosomen, zodat het GRIEPSYMPTOMEN kan creëren 
om alle weefsels te genezen, te versterken en te ontgiften. 
Via slijm en pus kan het lichaam zijn afval en gifstoffen 
kwijt. Griep ontstaat altijd na angstschokken of angst
psychoses. De angstpsychose werd in september en oktober 
vorig jaar een heel stuk milder door de maatregelen enorm 
te versoepelen. Daarom dat de herfstgriep vorig jaar 
bijzonder zwaar was als gevolg van een anderhalf jaar 
zware angstpsychose.

Griep ontstaat altijd na
angstschokken of 
angstpsychoses

Mijn advies: probeer je trillingsfrequentie te verhogen door 
zelfvertrouwen te cultiveren in je existentie en je lichaam. 
Ga je in angst, dan weet je dat je trillingsfrequentie zeer laag 
staat. Zelfvertrouwen is letterlijk het beste tegengif bij angst. 
Jezus Christus zei: “Wees niet bevreesd”. Hippocrates zei: 
“ziekte uitzieken”.

Onze huidige tragische Never Ending Story 
waarin de massa leeft 
De mens wordt angst voor de griep aangepraat. Het lichaam 
ondergaat structurele veranderingen om deze angst te 
overleven. Maatregelen worden versoepeld. Het lichaam 
ontspant omdat de angst is opgelost en wilt deze structurele 
veranderingen weer ongedaan maken. En de ironie is dat 
het lichaam dit doet met: “griepsymptomen”. Heeft echt 
niets met virussen te maken, leer outside the box denken 
om je gezondheid weer in eigen hand te hebben. Toch 
logisch dat de griep NU toeslaat OMDAT de maatregelen 
opgelost zijn.

Nu kunnen ze de massa weer angst aanpraten,  
maar mij natuurlijk niet.
Ik heb geen angst, daarom krijg ik nooit de griep!!!
Wat is dus de beste behandeling van covid19?
De natuur simuleren!

Wat is de oplossing bij natte pleuritis, 
longontsteking en corona? 
Om te beginnen het angstconflict en zijn sporen achterhalen 
en zo reëel mogelijk oplossen indien het conflict nog actief 
is. Zorgen voor een behaaglijke thuis met een gezellige 
inrichting, gewoon waar men zich thuis kan voelen.  
De oplossing van dit existentie probleem is het meest  
urgent en komt daarom op de eerste plaats.

De hot tub
Het allereerste orgaan dat in de herstelfase genezen moet 
worden zijn de nieren! De tumortjes in de nierverzamel
buizen moeten afgebroken worden door de tuberculose 
bacteriën. Het beste is om rechtop te zitten in een hot tub, 
met water op lichaamstemperatuur (eigenlijk iets meer,
38°C) zodat de nieren van je lichaam zich één kunnen  
voelen met het water. Dat geeft een veilig vertrouwd gevoel 
voor het lichaam en de nieren. Warm water op lichaams
temperatuur het liefst met zeezout daaraan toegevoegd.   

De zee, dat is onze oerthuisbasis. Het water met minimum 
0.9% zoutoplossing. Dit is gelijkwaardig aan de concentratie 
zout dat het bloed bevat. Zoutbaden van meer dan 0.9% zijn 
natuurlijk ook goed, want dan wordt er meer water uit het 
lichaam getrokken wat ook de bedoeling is. Het gaat erom 
om de imitatie van “veilig voelen in het water” zo correct 
mogelijk te maken. Mensen met een natte pleuritis in een 
hot tub zetten, dan gaan ze tenminste geen natte pleuritis 
meer hebben. Ze gaan droge pleuritis hebben. En dat is al 
veel gemakkelijker om te herstellen. Op de buik leggen 
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zorgt voor complicaties die levensbedreigend zijn en 
veroorzaakt extra coronadoden. Er is dan figuurlijk geen 
binnenkant of buitenkant meer. De warmte activeert de 
bacteriën die de kleine tumortjes afbreken. En dan moet je 
op dat moment ironisch genoeg vaak gaan plassen. Je bent 
net gaan plassen. Je zit erin en je moet alweer gaan plassen. 
Zo verwijder je het teveel opgestapelde vocht in de longen. 
Door rechtop te gaan zitten gaat het vocht ook onderaan de 
longen zakken, waardoor je wel kunt ademen met het 
midden en bovendeel van de longen. De Ayurveda en de 
Germaanse geneeskunde hebben echt veel meer verstand 
van hoe het lichaam echt werkt. 

Sauna, thermische baden, infraroodcabine, 
of dampbad
En mocht men mensen met een longontsteking die nog  
niet geïntubeerd zijn, voor alle duidelijkheid: als er wonden 
zijn gaat dat niet. Onder begeleiding en kennis van de 
Germaanse geneeskunde, gewoon uitleggen wat er gebeurt, 
in welke fase ze zitten. Angst en paniek wegnemen is altijd 
belangrijk bij het genezingsproces.
Neem geen cortisone, omdat dit de nierverzamelbuizen
syndroom gaat versterken. Dat leidt tot meer vochtopslag en 
de zogenaamde vollemaansgezicht. Verergering van 
symptomen is het gevolg. Je kunt ook sauna’s, thermische 
baden, infraroodcabine, regelmatig transpireren en damp
baden nemen. Drink voldoende schoon en levend water, 
maar niet te veel, zoals de natuurgeneeskunde het vaak 
voorschrijft. Volg je lichamelijke intelligentie (instinct) wat 
de hoeveelheid betreft. Eveneens een lymfedrainage om de 
uitscheiding van vocht te bevorderen. Let op dat je geen 
geraffineerd zout gebruikt in je voeding. Consumeer  
basisch voedsel, mijd overdadig dierlijke eiwitconsumptie.
Affirmaties: “Er wordt voor mij gezorgd!”, “ik ben veilig en 
geborgen!”, “ook wanneer ik denk alleen te zijn, is er altijd 
iemand voor mij!”.

De mainstream media en het WHO
Even recapituleren: besmettelijkheid en virussen bestaan 
niet, de werkelijkheid zit anders in elkaar. 

Covid-19 verschijnselen worden individueel 
en collectief veroorzaakt door:
1. Angst- eenzaamheids- of eigenwaarde conflicten, 

versterkt door de mainstream media en het WHO. 
Nieuws op de televisie, radio en internet.

2. We geloven dat ziekte in het lichaam begint en het herstel 
plaatsvindt door het intellect en de geest, echter de 
waarheid is dat het net andersom is.

3. Het opzettelijk achterhouden van juiste kennis over 
gezondheid en hoe het lichaam vanuit biologisch 
standpunt werkt.

4. Het niet begrijpen van zinvolle archaïsche biologische 
speciaal programma’s.

5. Helingssignalen verwarren met ziektesymptomen die 
bestreden moeten worden. Mensen op hun buik leggen.

6. Doodsangsten van andere mensen opnemen door de 
spiegelneuronen en het terugkoppelingssysteem van 
de neuronen.

7. De PCRepidemie en de schok van de diagnose of 
prognose.

8. Onbehandelde onderliggende oorzaken, negatieve 
emoties en conflicten en trauma’s die conflictactief blijven 
of gaan hangen, corona kan daardoor dodelijk evolueren.

9. Dualistisch denken, waardoor je de oorzaak van ziekte 
buiten jezelf plaatst.

10. Door inflammatie (ontsteking of koorts) is het lichaam in 
staat om met samenwerking van microben en exosomen 
het aangedane weefsel terug in oorspronkelijke staat te 
herstellen en te ontgiften. Door dualistisch te denken 
bestrijdt men bacteriën die juist belangrijk zijn voor het 
herstel van de weefsels. Exosomen worden gezien als de 
gevaarlijke virussen waar we zo bang voor moeten zijn.

11. Belangrijke organen worden overspoeld door hoge 
concentraties adrenaline. Hoge concentratie adrenaline 
is giftig voor organen en veroorzaakt beschadiging. 
Dit gegeven verzwakt je algemene gezondheid met zijn 
detox- en recyclingsysteem.

Met dank aan Brecht Arnaert, Arjen Lievers, Dr. Geerd Ryke 
Hamer, Germaanse geneeskunde
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www.danielderweduwen.be 




