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De COVID-spuiterij getoetst aan de
Neurenberg code

Naast de gebrekkige tests en frauduleuze overlijdensakten, is het “experimente-
le” vaccin zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens
artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn “verminking en medische of
wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de medische be-
handeling van een beschermd persoon” verboden. Volgens artikel 147 is het uit-
voeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schen-
ding van het verdrag.

Het “experimentele” vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenbergse codes die
de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten trachten te
overtreden.

Het ‘vaccin’ voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te wor-
den beschouwd en is per definitie een medisch ‘experiment’ en proef:

Biedt immuniteit tegen het virus
Dit is een “lekkende” gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en be-
weert de symptomen te verminderen, maar nu is 60% van de patiënten die SEH of IC
met covid-infecties nodig hebben dubbel gevaccineerd.

Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus
Deze gentherapie biedt geen immuniteit en dubbel gevaccineerd kan het virus nog
steeds vangen en verspreiden.

Vermindert sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie
Deze gentherapie vermindert niet het aantal sterfgevallen als gevolg van de in-
fectie. Dubbel gevaccineerde geïnfecteerden met Covid zijn ook overleden.

Vermindert de circulatie van het virus
Deze gentherapie maakt de verspreiding van het virus nog steeds mogelijk omdat
het geen immuniteit tegen het virus biedt.

Vermindert de overdracht van het virus
Deze gentherapie laat nog steeds de overdracht van het virus toe, aangezien het
geen immuniteit tegen het virus biedt.

De volgende schendingen van de code van Neurenberg zijn als volgt:

Nuremberg Code # 1: Vrijwillige toestemming is 
essentieel
Niemand mag worden gedwongen om een medisch experiment te ondergaan zonder ge-
ïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertel-
len mensen dat ze moeten laten ‘vaccineren’. Ze bieden geen informatie over de
nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. Het enige wat u van hen hoort
is: “veilig en effectief” en “voordelen wegen zwaarder dan de risico’s.” Landen
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gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te
nemen of om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een
vaccinpaspoort of groene pas. Tijdens de processen in Neurenberg werden zelfs de
media vervolgd en werden leden ter dood gebracht wegens liegen tegen het pu-
bliek, evenals veel van de artsen en nazi’s die schuldig waren bevonden aan mis-
daden tegen de menselijkheid.

Neurenberg-code # 2: lever vruchtbare resultaten op die 
op andere manieren niet kunnen worden verholpen
Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een
vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische be-
handelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Kinine, Iver-
mectine, Vitamine D, Vitamine C, Zink en versterkte immuunsystemen voor griep en
verkoudheid.

Nuremberg Code # 3: Base Experiments on Results of 
Animal Experimentation and Natural History of Disease
Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar menselijke
proeven. In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte – een kandidaat-onderzoek naar
mRNA met resusapen met behulp van BNT162b2-mRNA en in dat onderzoek ontwikkelden
alle apen longontsteking, maar de onderzoekers vonden het risico laag omdat dit
jonge gezonde apen waren vanaf de leeftijd van 2-4 jaar. Israël heeft Pfizer ge-
bruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard voor 80% van
de ontvangers die longontsteking hebben door injectie met deze gentherapie. On-
danks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer verder met de ontwikkeling van
hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.

Neurenberg-code # 4: vermijd alle onnodig lijden en 
letsel
Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERS-rapportage-
systeem zijn in Amerika meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinatieschade gemeld.
In de EU zijn meer dan 7.000 doden en 365.000 verwondingen door vaccins gemeld.
Dit is een ernstige schending van deze code.

Neurenberg-code # 5: geen experiment om uit te voeren 
als er reden is om te denken dat er letsel of de dood 
zal optreden
Zie # 4, op basis van op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze
gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA laat ook verschillende
risico’s zien die bij dit huidige proefgen-experiment zijn genegeerd. Een onder-
zoek uit 2002 naar SARS-CoV-1-spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, im-
munopathologie, bloedstolsels veroorzaken en de expressie van angiotensine 2 be-
lemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren,
waardoor al deze risico’s worden geërfd.

Neurenberg-code # 6: Risico mag nooit groter zijn dan 
het voordeel
Covid-19 heeft een herstelpercentage van 98-99%. De verwondingen, sterfgevallen
en nadelige bijwerkingen van mRNA-gentherapie zijn veel groter dan dit risico.
Het gebruik van ‘lekkende’ vaccins werd door de VS en de EU verboden voor ge-

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten!



ETIENNE VAN RATTINGEN

bruik in de landbouw vanwege de Marek Chicken-studie waaruit blijkt dat ‘hete
virussen’ en varianten opduiken … waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch
werd dit door de CDC en ook door de EMA genegeerd voor menselijk gebruik, weten-
de dat het risico van nieuwe dodelijkere varianten voortkomt uit lekkende vacci-
naties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vac-
cins het ontstaan van hete (dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit
genegeerd als het om de mens gaat.

Neurenberg-code # 7: er moet voorbereid worden op zelfs 
de afgelegen mogelijkheid van letsel, handicap of 
overlijden
Er werden geen voorbereidingen getroffen. Bij deze gentherapie zijn dierproeven
overgeslagen. De eigen Fase 3 klinische proeven bij mensen van de farmaceutische
bedrijven zullen pas in 2022/2023 worden afgerond. Deze vaccins werden goedge-
keurd onder een noodwet en werden opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd pu-
bliek. Ze zijn NIET door de FDA en de EMA goedgekeurd.

Nuremberg Code # 8: Experiment moet worden uitgevoerd 
door wetenschappelijk gekwalificeerde personen
Politici, media en actoren die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin
is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap. Veel ten-
ten die dienst doen als vaccinatiecentra zijn niet gekwalificeerd om experimen-
tele medische gentherapieën toe te dienen aan het niet-geïnformeerde publiek.

Code # 9 van Neurenberg: iedereen moet de vrijheid 
hebben om het experiment op elk moment te beëindigen
Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 artsen, verpleegsters, virolo-
gen en epidemiologen in Nederland alleen, wordt het experiment niet beëindigd.
In feite zijn er momenteel veel pogingen om wetten te wijzigen om naleving van
vaccins af te dwingen. Dit omvat verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimen-
tele ‘update’-shots zijn gepland voor elke zes maanden zonder dat er een beroep
kan worden gedaan op het groeiende aantal doden en gewonden dat al door dit ex-
periment wordt veroorzaakt. Deze ‘update’-shots zullen worden toegediend zonder
enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde
maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid.

Neurenberg-code # 10: de wetenschapper moet het 
experiment op elk moment beëindigen als er een 
waarschijnlijke oorzaak voor is die leidt tot letsel of 
overlijden
Het is duidelijk in de statistische rapportagegegevens dat dit experiment leidt
tot dood en letsel, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde
experts doen geen enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapeutisch experi-
ment schade toebrengt aan een slecht geïnformeerd publiek.

Wat kunt u doen om een einde te maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid?
Deel deze informatie. 

Houd uw politici, media, artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk – dat als
zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, zij ook onderwor-
pen zijn aan de wetten die zijn uiteengezet in de Geneefse Conventie en de Code
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van Neurenberg en kunnen worden berecht, schuldig bevonden en ter dood worden
gebracht. Juridische procedures vorderen, er is bewijs verzameld en een groot
groeiend aantal experts luidt de noodklok.

Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/  en als
u door dit misdrijf bent getroffen, meld dan de gebeurtenis, de betrokken perso-
nen en zo veel mogelijk details op de volgende website:

https://www.securewhistleblower.com/ 

Deze berichten komen dan bij de organisatie van Füllmich terecht die de NEUREN-
BERG 2.0 processen heeft aangezwengeld!
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https://rumble.com/vgdl3f-dr-reiner-fuellmich-international-lawyer-has-all-the-evidence-that-pandemic.html
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