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Covid-19…
“vaccins”, “testen”,
gevolgen en oplossingen
Naslagwerk deel 1
Op basis van angstcampagnes en zeer beperkte en zelfs ronduit onjuiste informatie 
door de overheid, laten burgers zich momenteel massaal inspuiten met één van vier 
Covid-“vaccins”. Deze zijn alle nog experimenteel, want alleen voorwaardelijk 
goedgekeurd omdat de ‘studies’ daarmee nog lang niet zijn afgerond… 

 ▪ Het “virus” is een bèta-coronavirus;
 ▪ Men noemt dit: SarsCoV-2;
 ▪ De ziekte heet: Covid-19;
 ▪ De “vaccins” (die geen vaccins 

zijn!) worden aangeduid met: 
coronavaccin, SarsCoV-2 vaccin, 
Covid-19 vaccin, Covid-vaccin, 
mRNA vaccin, vectorvaccin.

Dit alles gaat uit van de microben-
theorie van Louis Pasteur: de 
irreële basis van de westerse 
patentgeneeskunde, ook bekend als 
de ‘Rockefeller geneeskunde’…
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D e injecties van Moderna en Pfizer/BionTech 
bevatten synthetisch mRNA gevat in vetten,
die van AstraZeneca en Janssen zijn vector-
vaccins die synthetisch DNA – verpakt in een 

genetisch uitgehold chimpansee adenovirus – in de cellen 
binnen brengen… Deze Covid-“vaccins” zijn geen vaccins, 
maar “gen-therapie”.

Deze Covid “gen-therapie” houdt in dat men via injecties bij 
gezond ogende mensen een experimenteel nano-technolo-
gisch operating system van genetisch materiaal introduceert. 
Dit dwingt de lichaamscellen tot het produceren van een 
synthetisch spike eiwit dat het immuunsysteem moet aan- 
zetten tot productie van antilichamen daartegen, zodat bij 
een latere confrontatie vanuit de omgeving met ‘Sars- CoV-2’, 
deze antilichamen de virusaanval neutraliseren… 

Gebleken is dat er aan deze serie aannames nogal wat 
“bezwaren” kleven… Vanuit de vele tienduizenden – in de 
mainstream media verzwegen en ontkende – negatieve 
reacties daarop onder geïnjecteerden, blijken deze Covid-
“vaccins” een misdaad tegen de mensheid van ongekende 
proporties…

Hierna volgt informatie over de Covid-situatie: de experi-
mentele Covid“vaccins”: de inhoudsstoffen, de aanwijzingen 
van een geplande “pandemie”, de geloofwaardigheid van  
het “virus”, de effectiviteit van de PCR en andere testen,  
de gevolgen van deze testen en van de “vaccins”, ect.
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De Covid-“vaccins”
~ volgens de officiële EMA/producenten-gegevens
N.B.: Na injectie met onderstaande gen-technologische producten zijn ongekend grote aantallen negatieve 
effecten geconstateerd…

Merk op: groot verschil tussen de mRNA dosering in de Pfizer en Moderna “vaccins”…



Niet vermeld in de EMA-documenten is dat deze “vaccins” ook het giftige grafeenoxide bevatten, onderdeel van  
DARPA’s nanotechnologische hydrogel. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/01/karen-kingston-ex-
pfizerwaarschuwtvooreenmoorddadigeoverheidmeteenmorbideagendahetinterview/
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COVID voorbereidingen
en vooraankondigingen

Wist u dat het huidige Covid-scenario al verschillende keren 
is aangekondigd? Prof. Gilbert zei in 1995:

“Bij de biologische vernietiging zijn er  
de georganiseerde stormen op de 

magnetische velden (weermanipulaties, DLR). 
Wat zal volgen, is de besmetting van de 
bloed banen van de mensheid, hetgeen 

opzettelijke infecties veroorzaakt.  
Dit zal worden afgedwongen via wetten 

die vaccinatie verplicht stellen.  
Deze vaccins zullen het ook mogelijk maken 

om de mensen te controleren.  
De vaccins zullen vloeibare kristallen 
bevatten die in de hersencellen zullen 

binnendringen en die micro ontvangers van 
elektromag netische velden zullen worden, 
waar golven van zeer, zeer lage frequenties 

naar verzonden zullen worden.
En door deze lage frequentie golven zullen 

mensen niet in staat zijn om te denken; 
zij zullen in een zombie worden veranderd.”  

Pierre Gilbert (1995) (1) 

 ▪ Wist u dat de openingsceremonie van de 2012 Olympics 
in Londen een levensgroot Corona virus liet zien, 
dansende verpleegsters, de Engel des Doods en kinderen 
in ziekenhuisbedjes? (2) 

 ▪ Wist u dat de hele Covid horror story al 47 jaar is 
voorbereid? Dr. David Martin bewijst dat de aanstichters, 
de levensverzekeringsbedrijven zijn! Handig toch, 
wanneer de verzekeraars moeten uitkeren, de begun-
stigden overleden zijn? (3) Er is geen ‘novel‘ corona-
virus? Door 120 patenten te vergelijken met Coronavirus 
gen- sequenties toont dr. David Martin aan dat er steeds 
subtiele modificaties zijn geüpload, zoals de polybasic 
cleavage site, het spike eiwit en de ACE2 binding! Het 
SarsCov2 virus is een door mensenhanden gemaakt 
biowapen waaraan onder dr. Anthony Fauci tientallen 
jaren is geprutst in de National Institutes of Allergy and 
Infectious Diseases (NIAID). Deze patenten zijn de 
keiharde bewijzen voor de decennialange voorbereiding 
van het mondiaal Covid-bedrog! Het gaat hier om een 
pandemisch viraal industrieel complex! (4)

 ▪ Wist u dat het CDC patenten heeft op een SARS corona-
virus dat voor 89%- 99% identiek is aan de sequentie, 
“geïdentificeerd” als SarsCoV2, maar ook op de  
PCRtest die dit “virus” moet aantonen? 
Welke leek kan dit controleren?…

 ▪ Wist u dat de spoedwet al in 2019 is geschreven, 
lang voordat Covid-19 verscheen? (5)

 ▪ Wist u dat de instanties die deze Covid-injecties moeten 
goedkeuren voor gebruik in de mens, hun beslissing 
nemen op basis van data, aangeleverd door de 
producenten? 

 ▪ Wist u dat de Covid“vaccins” helemaal geen 
vaccins zijn? De Covid-“vaccins” zijn chemo
therapeutische gentherapie technologie. Het zijn 
medische operating systemen op nanoniveau die  
de genetische structuur van de ontvanger voorgoed 
onomkeerbaar veranderen… (6)  

 ▪ Wist u dat de Covid-“vaccins” geen enkele bescherming 
bieden tegen het krijgen van Covid-19, noch tegen het 
daarvan ernstig ziek worden, en evenmin tegen het 
daaraan overlijden? Wist u dat in de trials op geen 
van deze punten wordt getest? 

 ▪ Wist u dat de Covid“vaccins” ook niet voorkómen dat 
ontvangers daarvan de ziekte op anderen overbrengen 
en dat vele geïnjecteerden gewoon Covid-19 krijgen? (7) 
 - in Israel, hoogste vaccinatiegraad ter wereld, kreeg 

40% van de geïnjecteerden Covid. En dat hetzelfde 
gebeurt in de VS? (8)

 - in Israel heeft 80% van de ernstige Covid patiënten 
een Covid-“vaccin” gehad. (9) 

 - in Israël vallen doden juist door de “vaccins”? (10)  
 ▪ Wist u dat er nog nooit een vaccin is geweest dat welke 

ziekte dan ook heeft voorkomen? Infectieziekten 
verdwenen vanaf ca. 1900 vanzelf door betere voeding, 
huisvesting en sanitaire omstandigheden (waterleiding 
en riolering) – lang voordat er ooit een vaccin tegen die 
ziekten was toegediend!

 ▪ Wist u dat ieder vaccin altijd – zowel onmiddellijk,  
als op lange termijn – schade brengt aan het lichaam? En 
wist u dat vaccinatiechade altijd (onzichtbaar) optelt?… 

“In feite hacken we de software 
 van het Leven.”  

Tal Zaks, 
Chief Medical Officer van Moderna Therapeutics (11)

 ▪ Wist u dat voormalig directeur van Pfizer, dr. Yeadon nu 
ernstig waarschuwt tegen de Covid-19 “vaccins”? (12) 
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 ▪ Wist u dat in het algemeen ‘post-vaccinale veiligheid’ 
helemaal niet bestaat — en zeker niet wat betreft de 
Covid-“vaccins”?

 ▪ Wist u dat de Case Fatality Rate (CFR) van Covid-19 
dezelfde is als die van de gewone griep? (13)  

 
“Niemand heeft ooit in een persoon of een 

dier enige ziekte kunnen veroorzaken via het 
in hen introduceren van een puur geïsoleerde 

bacterie of een zogenaamd virus.”  
Thomas Cowan MD

Virussen en besmetting 
~ de aannames
 ▪ Wist u dat er nog nooit een virus is geïsoleerd?  – dus 

ook niet het ‘virus’ dat men SarsCov2 noemt?! (14)  
 ▪ Wist u dat “SarsCoV-2” daarom nooit de basis kan zijn 

voor de PCRtesten en de Covid“vaccins”? (15) 
“Aangezien er nu geen gekwantificeerde virus isolaten 
beschikbaar zijn, werden diagnostische tests voor 
detectie van het 2019-nCoV RNA getest met met 
gekarakteriseerde stocks van ‘in vitro transcribed 
full length RNA’…” (CDC,16) 

 ▪ Wist u dat wat een ‘virus’ wordt genoemd – Latijn voor 
vergif – in feite een brokstuk is van dode cellen? 
Bacteriën ruimen dat puin op en transmuteren het 
zonder fotosynthese tot brandstof en energie.(17)   

 ▪ Wist u dat virologen “bewijzen” dat virussen ziekte-
verwekkende entiteiten zijn, door van een zieke snot af 
te nemen: miljoenen, partikels, eiwitten, gifstoffen, DNA 
en RNA en ander materiaal. Ze plaatsen dit op een Vero 
celcultuur (apenniercellen), en voegen een antibioticum 
(giftig voor niercellen!), het medium DMEM en runder-
serum toe. Dit brouwsel is giftig voor cellen, deze breken 
in stukken en op de foto’s noemen virologen de frag-
menten dan ‘virussen’! Die plaatjes zijn allemaal 
gebaseerd op de gevolgen van zo’n giftige celcultuur. 
Virologen verdedigen hun standpunt met te zeggen dat 
virussen een cel nodig hebben om te kunnen bestaan. 
Maar… hoe kan een virus, als een niet-levend celrestant, 
dan in aërosolen door de lucht vliegen en zo mensen 
besmetten??? Er bestaat geen enkel bewijs voor deze 
nep-wetenschap! (18) 

 ▪ Wist u dat een onderzoek uit 1919 aantoont dat het 
vol slagen onmogelijk is om een (influenza)virus op 
een proefpersoon over te brengen en hem daarmee  
ziek te maken?

 ▪ Wist u dat ziekte een manifestatie is van fysieke,  
mentale en spirituele gifstoffen, en van trauma, 
voedingstekorten en blootstelling aan elektromag-
netische straling? Vanuit de Covid-data is duidelijk  
dat wie problemen krijgt, al veel onderliggend lijden 
heeft en/of wordt bestookt met 5G (Wuhan!).

 ▪ Wist u dat Pasteur’s microbentheorie van ziekte,  
waarop iedere westerse reguliermedische opleiding 
en behandeling is gebaseerd, slechts een theorie is?

 ▪ Wist u dat Pasteur met zijn microbentheorie en zijn 
anthrax- en rabiesvaccins regelrechte wetenschapsfraude 
heeft gepleegd? En dat dit bedrog uitkwam toen tien-
tallen jaren later een verre neef – tegen Pasteur’s uitdruk
kelijke instructies in – diens laboratorium notitieboeken 
schonk aan de Académie Française?  
Gerald Geison PhD, The Private Science of Pasteur (1995) 
en Thomas Cowan MD, The Contagion Myth, Why Viruses 
Are Not The Cause Of Disease (2020) 

 ▪ Wist u dat Pasteur op zijn sterfbed heeft toegegeven dat 
zijn microbentheorie onjuist is, en dat het gaat om het 
optimaal maken/houden van het interne milieu – zoals 
zijn tijdgenoot Claude Bernard bewees?

 ▪ Wist u dat dr. Stefan Lanka heeft bewezen dat infectieve 
virussen niet bestaan? (20)

 ▪ Wist u dat microben in het menselijk lichaam belangrijke 
taken uitvoeren, en dat we alleen ziek worden wanneer 
we ons interne milieu nebben verpest – met fast food, 
E-nummers, pesticiden, suiker, wit meel, stress, 
negatieve emoties en gedachten, e.d.?

Manipulaties in regelgeving
en goedkeuring
 ▪ Wist u dat de WHO op 1 mei 2009 (tijdens de 

“Mexicaanse” griep, proefronde voor Covid) de definitie 
van ‘pandemie’ heeft veranderd? Met het afroepen  
van ‘pandemie fase 6’ heeft de WHO ineens volledig 
zeggenschap over alle burgers in de 190+ WHO-
lidstaten… De desbetreffende WHOvoorschriften zijn 
al in 2008 opgenomen in de Nederlandse Wet publieke 
gezondheid. (21)

 ▪ Wist u dat de WHO in juni 2020 ook de definitie van 
‘kuddeimmuniteit’ veranderde? (22) Let ook op  
het woord ‘kudde’. Er zijn lieden die de mensen zien 
als beesten… Kudde-immuniteit betekent dat meer dan 
68% van de leden van een groep immuun is voor een 
bepaalde, natuurlijk doorgemaakte infectieziekte,  
omdat daarbij het gehele immuunsysteem werd 
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ingeschakeld om antilichamen te maken en de 
ziektekiemen te vernietigen en af te voeren.  
(A.W. Hedrich, 1933)

 ▪ De WHO heeft het begrip kudde-immuniteit nu 
ingewisseld voor vaccinatiegraad: hoeveel mensen zijn 
geïnjecteerd met een desbetreffend “vaccin”. Dat, terwijl 
geen enkel vaccin ooit natuurlijke immuniteit oplevert…

 ▪ Wist u dat de SarsCoV-2 “vaccins” experimentele 
“vaccins” zijn die voorwaardelijk op de markt zijn toe- 
gelaten omdat de ‘studies’ naar de ‘veiligheid’ en ‘effec 
tiviteit’ daarvan nog doorlopen tot ten minste 2022? (23)

 ▪ Wist u dat de definitief klinisch onderzoeksrapporten 
van de trials van de vier voorlopig goedgekeurde 
Covid-“vaccins” nog ver in de toekomst liggen?
 - Moderna  : december 2022;
 - Pfizer  : 31 december 2023; 
 - AstraZeneca : 31 maart 2024;
 - Johnson & Johnson : 31 december 2023.

 ▪ Wist u dat de eindpunten (doelen) van de Covid-“vaccin” 
trials helemaal niet gaan over veiligheid? Niemand, ook 
de producenten niet, kunnen straks dus iets zinnigs 
zeggen over veiligheid, effectiviteit van hun experi
mentele producten. (24)

 ▪ Wist u dat Peter Doshi, redacteur van het British Medical 
Journal (BMJ) op een enorme fout wees in de rapporten 
voor de 90+% werkzaamheid van de vaccins van 
Moderna en Pfizer? Deze percentages zijn relatief  
(in verhouding tot de selecte, kleine, gezonde, jonge 
testgroep) en niet absoluut: effectiviteit in de grote 
algemene (zieke) bevolking. (25) 

 ▪ Wist u dat de mRNA-Covid-“vaccins” uw eigen 
cellulaire productiecapaciteit kapen en tot een  
virus-eiwit fabriek maken? 

 ▪ Wist u ook dat niemand weet waar deze op genen 
gebaseerde manipulatie in het lichaam terechtkomt? 
Voor vaccins hoeft dit niet te worden onderzocht of 
getest, reden om deze gentherapie een vaccin te noemen!

 ▪ En verder: wat doet dat door de cellen geforceerd 
aangemaakte spike-eiwit later in het lichaam? (26) 

 ▪ Wist u dat de huisarts Rob Elens met het Zelenko-
protocol de levens heeft gered van een aantal van zijn 

Covidpatiënten? Zodra de Inspectie hem verbood om 
nog hydroxychloroquine (HCQ, oud malaria middel), 
azitromycine (antibioticum) en zinksulfaat (of -orotaat) 
te gebruiken, stierven zijn Covidpatiënten weer. Is dat 
geen moord met voorbedachte rade door de overheid?

 ▪ Wist u dat het RIVM op 25 maart 2020 de hele Neder
landse voorraad chloroquine (vijfhonderd verpak-
kingen) heeft opgekocht en later nog eens tienduizend? 
Het lijkt een wereldwijd besluit om HCQ aan patiënten 
te onthouden, want ook gouverneur Cuomo van de 
staat New York verbood het voorschrijven daarvan. 
Met middelen die Covid-19 kunnen genezen, zijn de 
experimentele Covid-“vaccins” overbodig…! (27)

De “testen”
 ▪ Wist u dat een PCRtest een machine is om een stukje 

genetische informatie zo vaak te kopiëren dat dit 
zichtbaar wordt? Nobelprijs winnaar Kary Mullis, 
ontwerper van de test, heeft uitdrukkelijk gezegd  
dat een PCRtest nooit een infectie kan aantonen.  
Mullis overleed onverwacht op 7 augustus 2019,  
3 maanden voor de Covid-uitbraak… (28)

 ▪ Wist u dat er een limiet (van 24) is aan het aantal cycli 
(kopieerronden: vermeerdering van een monster in 
geometrische reeks: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc)? En wist u 
dat het RIVM het aantal cycli zodanig heeft opge
schroefd (ver voorbij 24) dat er altijd wel iets te vinden is? 

 ▪ Wist u dat de PCRtesten voor Covid19 onder meer 
zoeken naar een gen-sequentie van 18 letters die 
onderdeel is van ons eigen menselijk chromosoom-8? 
Geen wonder dus dat er zoveel asymptomatische 
‘positieve’ testen zijn!

 ▪ Wist u dat de Covid PCRtesten voor 95% valspositief 
zijn? (29) 

 ▪ Wist u dat een “positieve PCRtest” in de statistieken 
direct wordt bijgeteld als een “Covid-geval”? En dat er 
op de overlijdensakte als doodsoorzaak “sterven met 
Covid”, magisch verandert in“sterven aan Covid”,  
ook al had de patiënt al verschillende onderliggende 
ziektebeelden (of was hij van de kerktoren was 
gesprongen!).

 ▪ Wist u dat met het – al of niet gedwongen – deelnemen 
aan een Covid PCRtest u ook uw DNA afgeeft, inclusief 
uw naam en BSN? Je DNA is je “IPadres”… (30)

 ▪ Wist u dat uw afgenomen DNA – 3 meter of 3.000 km 
van u verwijderd – reageert op uw emotionele status? 
En dat zelfs op exact hetzelfde moment? (31). Dus hoe 

Iedere ontvanger is 
dus proefkonijn!
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reageert het DNA in uw lichaam wanneer iemand ergens 
ver weg (clandestien) met uw afgenomen DNA speelt?

 ▪ Wist u hoe uiterst onlogisch het is om voor een Covid 
PCRtest een onwijs lange wattenstaaf de neus in te 
duwen en die vervolgens heel diep achterin hardhandig 
rond te draaien, terwijl het de speekseldruppeltjes 
zouden zijn met daarin mogelijk SarsCoV-2-deeltjes die 
worden geacht de infectie te verspreiden? (Vandaar 
immers die mondkapjesdwang!). Vóór Covid19 is deze 
werkwijze nooit eerder toegepast!

 ▪ Wist u dat de PCR wattenstaaf absoluut niet omhoog 
gericht mag worden ingebracht, omdat het ruwe uiteinde 
dan het poreuze zeefbeen bereikt en dit kan beschadigen 
of zelfs vernielen, zodat er directe toegang tot de 
hersenen ontstaat, en eventueel lekkage volgt van de 
liquor (het vocht rond hersenen en ruggenmerg)? (32)

Darpa, hydrogel,
grafeenoxide
 ▪ Wist u dat de PCRtests worden gebruikt om via de 

wattenstaven stiekem DARPAhydrogel, (nanopartikels, 
theragrippers, grafeenoxide) in het lichaam te 
implanteren? De theragripper smart nano-instrumentjes 
die van vorm kunnen veranderen zijn gecreëerd naar 
voorbeeld van een parasitaire haakworm. (33) 

 ▪ Wist u dat laboratoriumproeven hebben aangetoond dat 
(bepaalde) PCRwattenstaven gebroken holle nylonvezels 
bevatten? Na het diep achterin de neusholte ronddraaien 
van de wattenstaaf blijven die daar, inclusief hun 
inhoud, vlakbij de hersenen achter… Vervolgens deponeren 
de gebroken holle nylon vezels daar het door DARPA 
gepatenteerde hydrogel (grafeenoxide en lithium). 
Nanobuisjes van grafeenoxide zoeken naar synapsen  
in de hersenen en hechten zich daaraan vast. (34)  
Voor foto’s, zie (35)

DARPA hydrogel is een kunstmatige stof die een  
omvormer creëert tussen het elektromagnetisch signaal  
en een levende cel, weefsel en/of orgaan. Deze omvormer  
zet een elektro-mag netisch signaal van een zender om in 
een signaal dat een levende cel begrijpt en waarop deze 
reageert. DARPA hydrogel met lithium kan ervoor zorgen dat 
de denkende mens een controleerbare biorobot wordt…  
Denk bij dit alles enerzijds aan registratie/controle van 
lichaamsfuncties als bloeddruk, hartslag, ademhaling, 
menstruatie, en ook aan medicijn-, drank- en drugs-gebruik; 
en anderzijds aan het beïnvloeden van lichaamsfuncties, 
stemming, emoties, gedachten etc. Na contact met de 
aanwezige lichaamsvloeistoffen vormt de hydrogel recht
hoekige kristalstructuren die dwars door de weefsels heen 
groeien en zich vermenigvuldigen. Die groei is in 3D en is 
gericht op het bereiken van het magnetisch veld van de 
pijnappelklier. (Wist u dat ook de laserthermometer die op 
het voorhoofd wordt gericht, enorme schade brengt aan de 
pijnappelklier?) Er wordt werkelijk niets nagelaten om het 
contact met het Hogere te vernielen!

De lithium in de hydrogel blijft zo achter op de hypofyse en 
de pijnappelklier. De kristallen die door het lithium geleidend 
zijn gemaakt, zijn in feite nano-antennes die kunnen zenden 
en ontvangen – precies zoals Carrie Made beschreef in  
haar commentaar op de Covid“vaccins”. In DARPAexperi
menten werd het zenuwstelsel van een kever met deze 
hydrogel ingespoten. De kever was daarna bestuurbaar via 
radiosignalen! Deze technologieën bouwen voort op de 
signalen via geïmplanteerde elektroden waarmee José 
Delgado in 1963 een aanstormende stier kon doen stoppen. (36) 
Lithium is een lichaamsvreemd element dat in lage dosis de 
pijnappelklier kan blokkeren en in hoge dosis deze geheel 
kan vernietigen. Ook is geconstateerd dat de DARPA 
hydrogel de mense lijke rode bloedcellen vernietigt 
waardoor al binnen een paar seconden bloedstolsels 
ontstaan die de vaten verstoppen. Het anti-parasieten 
middel Ivermectine lijkt een onmid dellijke, volledige en 
permanente verdwijning te veroorzaken van de DARPA 
hydrogel-kristalstructuren! (37)

 ▪ Wist u dat de mondmaskers, de wattenstokken voor 
antigeen en PCRtests, en de Covid“vaccins” allemaal 
grafeenoxide bevatten? Niets is dus meer veilig! (38)

 ▪ Wist u dat grafeenoxide het belangrijkste ingrediënt is 
van hydrogel: het vloeibare AI template dat wordt 
gebruikt voor een deel van Elon Musk’s research (39) en  
dat van Bill Gates, voor het creëren van een interface 
tussen de mens en het internet? (40)
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 ▪ Wist u dat dit soort nanopartikels al wordt gebruikt om 
medicatie de hersenen in te sturen…? (41) 

 ▪ Wist u dat Spaanse onderzoekers hebben ontdekt dat een 
Pfizer COVID“vaccin” voor maar liefst minstens 99% uit 
grafeenoxide bestaat? En dat alle Covid-“vaccins” 
opmerkelijke hoeveelheden van die nanodeeltjes 
grafeenoxide bevatten? (42)

 ▪ Wist u dat grafeenoxide een gifstof is die ernstige schade 
veroorzaakt?
 - trombose
 - bloedstolsels
 - veranderingen in/uitschakeling van het immuun-

systeem (door verstoring van de oxidatieve balans 
ten opzichte van de glutathion reserves).

 ▪ Wist u dat grafeenoxide – op welke manier dan ook in 
het lichaam terechtgekomen – het immuunsysteem doet 
instorten, en een cytokinenstorm ontketent? (43)

 ▪ Wist u dat grafeenoxide dat zich verzamelt in de longen, 
kan resulteren in een dubbele longontsteking? (44) 

 ▪ Wist u dat veel mannen na een Covid-“vaccin” impotent 
zijn geworden?

 ▪ Wist u dat een grafeenoxidevergiftiging gepaard gaat 
met een tekort aan zink en dat die combinatie erectie-

stoornissen veroorzaakt en vergiftiging van sperma? 
Pfizer er dan als de kippen bij om geïnjecteerden aan 
hun ‘vlaggeschip’ Viagra te krijgen? (45)

 ▪ Wist u dat juist de frequentieband die grafeenoxide voor 
mensen zeer schadelijk kan maken, wordt uitgezonden 
in de emissiebandbreedtes (bv. 42GHz) van de nieuwe 
5G draadloze technologie, die in Nederland in 2020 
beschik-baar werd gesteld voor gebruik? Stop de mensen 
vol met grafeenoxide en ze worden extra gevoelig voor 
5G! Dat eind 2019 de Chinese miljoenenstad Wuhan  
een van de eerste steden ter wereld was waar 5G werd 
uitgerold en de plaats was waar direct daarna de 
zogenaamd wereldwijde SARS-CoV-2 “pandemie” 
uitbrak, is niet toevallig! (46)

 ▪ Wist u dat grafeenoxide bovendien zowel magnetische 
effecten heeft, alsook fotoluminescent is? Hang wat 
munten of bestek op je lichaam, of zet er een UV lamp 
op en zie hoe je gloeit in het donker… Nog belangrijker 
is om te weten dat grafeenoxide ook gemakkelijk  
doordringt tot in de cel en daar alles verstoort.  
Bij een bepaalde temperatuur en elektromag netische 
omgeving injecteert grafeenoxide beschadigende 
elektronen in de cellen en weefsels. Zink en glutathion 
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beperken die werking van grafeenoxide. Zijn die stoffen 
niet voorhanden, dan treden er verschijnselen op die 
precies lijken op de symptomen van Covid-19 èn van de 
Covid“vaccins”. (47)

 ▪ Wist u dat er grafeenoxide is gevonden in het griep
vaccin Vaxigrip Tetra? Mensen zijn – ook via chemtrails! 
– dus al veel eerder volgeladen met die nano-gifstof die 
met 5G samenwerkt… (48)

 ▪ Wist u dat het grafeenoxide in de Pfizer en Moderne 
“vaccins” is verborgen in vettige nanopartikels (LNPs): 
cholesterol en polyethyleenglycol (PEG) waarvoor 70% 
van de mensen inmiddels allergisch is (omdat PEG zelfs 
tot in Zwitsal babyproducten zit)?

 ▪ Wist u dat een wetenschappelijk rapport documenteert: 
“Zelf-assemblerende magnetische nanosystemen” voor 
cybernetische biocircuit-, interface- en controle-systemen 
in mensen, inclusief “DNA-hydrogel”-technologie? Een 
“zelf-assemblerend” systeem betekent dat een ontvanger 
instructies krijgt ingespoten die een proces in gang 
zetten waarbij een structuur in het lichaam wordt 
geassembleerd, gebruikmakend van in het bloed beschik-
bare hulpbronnen (zoals ijzer en zuurstofatomen). In feite 
betekent nanotechnologische zelfassemblage dat er 
geen microchip meer hoeft te worden “geïnjecteerd”, 
omdat na injectie het circuit in vivo (in een levend 
lichaam) kan worden samengesteld. (49)

 ▪ Wist u dat er talloze weldenkende en gewetensvolle 
artsen en wetenschappers zijn die de Covid-19 “vaccins” 
als zeer gevaarlijk beschouwen? (50)

 ▪ Wist u dat alle pogingen om een coronavirus vaccin te 
creëren voor dieren, altijd jammerlijk zijn mislukt en dat 
daarbij bijna alle proefdieren stierven? (51) 

 ▪ Wist u dat men in die studies ontdekte dat bij natuurlijke 
infectie de oudere corona-gevaccineerde dieren vaker 
zeer ernstig ziek werden dan de jongere? Dit heet 
‘pathogenic priming’: de vaccinatie maakt extra 
gevoelig voor de infectie… De Pfizer en Moderna 
dierstudies sloten dit verschijnsel niet uit, er werden 
geen primaten bestudeerd en men verzuimde bovendien 
om andere organen dan alleen de longen te onderzoeken. 
Evenmin keek men naar interleukine5 (IL5), de 
potentiële marker die in eerdere coronavirusstudies 
werd gevonden in verband met pathogenic priming-
induced disease enhancement. (52) 

 ▪ Wist u dat de Covid-19 “vaccins” potentieel menstrans
formerende biotechnologie bevatten? Op naar het 
transhumanisme, ofwel homo sapiens 2.0… (53)  

 ▪ Wist u dat dankzij de mRNA-“vaccins” via reverse 
transcription het Covid-mRNA kan worden 

geïntegreerd in het menselijk DNA? (54) Dit maakt 
dat het DNA van iedere met een Covid-19 “vaccin” 
geïnjecteerde persoon is veranderd, en dat elke 
ontvanger tot een transhumane entiteit is gemaakt die 
bovendien kan worden gepatenteerd als een Artificial 
Intelligence hybride… Zie ook het patent van Bill Gates 
WO2020060606 Cryptocurrency System Using Body 
Activity Data.

 ▪ Wist u dat deze Covid-“vaccins” in werkelijkheid 
helemaal geen vaccins zijn, maar genetische 
manipulatie van uw cellen om uw lichaam aan te zetten 
tot het produceren van vreemde eiwitten? (55) Via een 
‘vector’ (een kruiwagen in de vorm van een bewerkt 
chimpansee adenovirus of een nano-vetbolletje) wordt 
het desbetreffend mRNA of DNA de cel in gebracht. Daar 
neemt dit vreemde mRNA/DNA de regie in de cel over 
en laat deze het eiwit maken van de spikes op SarsCov-2: 
de puntjes op het coronavirus waarmee men beweert dat 
het virus zich de cel in werkt. De theorie hierbij is dat 
het lichaam afweerstoffen gaat maken tegen de door de 
eigen cellen gedwongen vervaardigde vreemde spike 
eiwitten, zodat, wanneer de persoon op een later tijdstip 
met het ‘wilde’ coronavirus in aanraking komt, diens 
immuunsysteem dit direct herkent en gericht tot de 
aanval overgaat. De werke-lijkheid is dat dit resulteert in 
ADE, antibody-dependent enhancement, waardoor de 
betrokken persoon zieker wordt dan ooit…(56) 

 ▪ Wist u dat het genetisch manipulatieproces dat door de 
Covid-“vaccins” in uw cellen wordt aangezet, onstuit-
baar en onomkeerbaar is? (57) 

 ▪ Wist u dat een Covid-“vaccin” de T-cellen gevoelig maakt 
en de B-cellen aanzet tot het aanmaken van 
antilichamen tegen de spike eiwitten die zich als hapten 
(kleine knobbels) hechten op de organen, o.a. aan de 
binnenkant van de longen? Het immuunsysteem zegt 
dan “Dat hoort daar niet” en zet de aanval in.

 ▪ Wist u dat zo’n immuunsysteem aanval cardio-myopathie 
en hartritmestoornissen kan veroorzaken, alsmede 
pulmonale vaathypertensie: een onherstelbare verdikking 
in de ader van het hart naar de longen, die binnen 2 tot 3 
jaar leidt tot de dood…
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