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Dr. Andrew Kaufman legt de waarheid bloot
Het COVID-virus bestaat niet en heeft NOOIT bestaan. Hij doet een
stap voor stap analyse van een typische claim van isolatie. Er is

geen bewijs dat het virus bestaat...

De medische wereld beweert dat "een pandemie wordt veroorzaakt door een virus,
SARS-Cov-2."

Maar wat als het virus niet bestaat?

Mensen hebben me gevraagd om een stap voor stap analyse van een gangbare bewe-
ring van virus-isolatie. Nou, hier is het.

"Isolatie" zou moeten betekenen dat het virus gescheiden is van al het omrin-
gende materiaal, zodat onderzoekers kunnen zeggen,

"Kijk, we hebben het. Het bestaat."

Ik nam een typische passage uit een gepubliceerde studie, een "methoden" sec-
tie, waarin onderzoekers beschrijven hoe ze "het virus isoleerden." Ik stuurde
het naar Dr. Andrew Kaufman, en hij gaf zijn analyse in detail.

Ik vond verschillende studies waarin in vergelijkbare bewoordingen werd uitge-
legd hoe "SARS-CoV-2 werd geïsoleerd".

Bijvoorbeeld,

"Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus
Disease, United States - (Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 6 - June
2020)". 

Eerst wil ik een beetje achtergrondinformatie geven om de lezer te helpen be-
grijpen wat er in de studie gebeurt.

De onderzoekers maken een soep in het lab. Deze soep bevat een aantal verbin-
dingen. De onderzoekers nemen aan, zonder bewijs, dat "het virus" in deze soep
zit. Op geen enkel moment scheiden ze het vermeende virus van het omringende ma-
teriaal in de soep.

Isolatie van het virus vindt niet plaats.

Zij tonen aan dat de apencellen (en/of menselijke cellen) die zij in de soep
hebben gestopt, sterven. Deze celdood, zo beweren zij, wordt veroorzaakt door
"het virus".

Maar, zoals u zult zien, ontmantelt Dr. Kaufman deze bewering.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat SARS-CoV-2 zich in de soep bevindt,
of dat het cellen doodt.

Tenslotte beweren de onderzoekers, zonder bewijs of rationele verklaring, dat
zij in staat waren de genetische volgorde van "het virus" te ontdekken.

Hier zijn de verklaringen van de studie die isolatie beweren, afgewisseld met
Dr. Kaufman's analyse:
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STUDIE:

"We gebruikten Vero CCL-81 cellen voor isolatie en eerste passage..."

KAUFMAN:

"Vero cellen zijn vreemde cellen uit de nieren van apen en een bron van besmet-
ting.

Virusdeeltjes moeten direct uit klinische monsters worden gezuiverd om te be-
wijzen dat het virus echt bestaat. Isolatie betekent scheiding van al het ande-
re.

Dus hoe kun je een virus scheiden/isoleren als je het aan iets anders toe-
voegt?"

STUDIE:

"...We kweekten Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549, en EFKB3 cellen in
Dulbecco minimaal essentieel medium (DMEM) aangevuld met warmte-geïnactiveerd
foetaal runderserum (5% of 10%)..."

KAUFMAN:

"Waarom minimaal essentieel medium gebruiken, dat onvolledige voeding geeft
[aan de cellen]?

Foetaal runderserum is een bron van vreemd genetisch materiaal en extracellu-
laire blaasjes, die niet te onderscheiden zijn van virussen."

STUDIE:

"...We gebruikten zowel NP als OP swab specimens voor virus isolatie.

Voor de isolatie, limiterende verdunning, en passage 1 van het virus, pipet-
teerden we 50 ul serumvrije DMEM in kolommen 2-12 van een 96-well weefselkweek-
plaat, vervolgens pipetteerden we 100 ul klinische monsters in kolom 1 en seri-
eel verdund 2-voudig over de plaat..."

KAUFMAN:

"Nogmaals, verkeerd gebruik van het woord isolatie."

STUDIE:

"...We trypsineerden en resuspendeerden Vero cellen in DMEM met 10% foetaal
runderserum, 2× penicilline/streptomycine, 2× antibiotica/antimycotica, en 2×
amphotericine B in een concentratie van 2,5 × 105 cellen/mL..."

KAUFMAN:

"Trypsine is een enzym uit de alvleesklier dat eiwitten verteert.

Zou dat geen schade veroorzaken aan de cellen en deeltjes in de kweek die ei-
witten op hun oppervlak hebben, inclusief het zogenaamde spike eiwit?"

"Waarom worden antibiotica toegevoegd? Voor de kweek wordt steriele techniek
gebruikt. Bacteriën kunnen gemakkelijk uit het klinische monster worden gefil-
terd door in de handel verkrijgbare filters (GIBCO). 

Tenslotte kunnen bacteriën gemakkelijk onder de microscoop worden waargenomen
en kunnen zij gemakkelijk worden geïdentificeerd als zij het monster zouden be-
smetten.
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De gebruikte specifieke antibiotica, streptomycine en amfotericine (ook bekend
als "ampho-terrible"), zijn giftig voor de nieren en wij gebruiken bij dit expe-
riment niercellen!

Merk ook op dat ze worden gebruikt in een concentratie van "2X", wat twee keer
de normale hoeveelheid lijkt te zijn.

Deze zullen zeker schade toebrengen aan de Vero-cellen."

STUDIE:

"...We voegden [niet geïsoleerde] 100 μL celsuspensie rechtstreeks toe aan de
klinische specimenverdunningen en mengden voorzichtig door pipetteren.

Vervolgens kweekten we de geïnoculeerde culturen in een bevochtigde 37°C incu-
bator in een atmosfeer van 5% CO2 en observeerden dagelijks op cytopathische ef-
fecten (CPE's).

We gebruikten standaard plaque-assays voor SARS-CoV-2, die gebaseerd waren op
protocollen voor SARS-CoV en MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome corona-
virus)...".

"Wanneer CPEs werden waargenomen, schraapten we celmonolagen met de achterkant
van een pipetpunt..."

KAUFMAN:

"Er is geen negatief controle-experiment beschreven.

Controle-experimenten zijn nodig voor een geldige interpretatie van de resulta-
ten. Zonder dat, hoe kunnen we weten of het de giftige soep van antibiotica, mi-
nimale voeding, en stervend weefsel van een zieke persoon was die de cellulaire
schade veroorzaakte of een spookvirus?

Een goede controle zou bestaan uit precies hetzelfde experiment, behalve dat
het klinische monster afkomstig zou moeten zijn van een persoon met een ziekte
die niets met covid te maken heeft, zoals kanker, aangezien dat geen virus zou
bevatten."

STUDIE:

"...We gebruikten 50 μl van het virale lysaat voor totale nucleïnezuur extrac-
tie voor bevestigingstesten en sequencing. We gebruikten ook 50 μl van het virus
lysaat om een putje van een 90% confluente 24-well plaat te inoculeren."

KAUFMAN:

"Hoe bevestig je iets waarvan het bestaan nooit eerder is aangetoond? Waarmee
heb je de genetische sequenties vergeleken?

Hoe weet je de oorsprong van het genetisch materiaal, aangezien het afkomstig
was van een celcultuur met materiaal van mensen en al hun microflora, foetale
koeien, en apen?"

– Einde studie citaten en Kaufman analyse -

Mijn commentaar:

Dr. Kaufman doet hier verschillende dingen.

Hij toont aan dat isolatie, in welke betekenis van het woord "isolatie" dan
ook, niet plaatsvindt.
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Dr. Kaufman laat ook zien dat de onderzoekers schade aan de cellen en celdood
willen gebruiken als bewijs dat "het virus" in de soep zit die zij aan het maken
zijn. Met andere woorden, de onderzoekers gaan ervan uit dat als de cellen ster-
ven, het wel het virus moet zijn dat de cellen doodt.

Maar Dr. Kaufman toont aan dat er voor de hand liggende andere redenen zijn
voor celbeschadiging en -sterfte die niets met een virus te maken hebben. Daarom
is er geen bewijs dat "het virus" in de soep zit of überhaupt bestaat.

En tenslotte legt Dr. Kaufman uit dat de claim van genetische sequencing van
"het virus" absurd is, omdat er geen bewijs is dat het virus aanwezig is.

Hoe kun je iets sequencen als je niet hebt aangetoond dat het bestaat?

Lezers die niet bekend zijn met mijn werk (meer dan 300 artikelen over het on-
derwerp "pandemie" in het afgelopen jaar) zullen vragen:

Waarom sterven er dan mensen?

Hoe zit het met het enorme aantal gevallen en sterfgevallen?

Ik heb deze en andere vragen uitvoerig beantwoord.

Het onderwerp van dit artikel is:

Hebben onderzoekers bewezen dat SARS-CoV-2 bestaat?

Het antwoord is nee...

De studie is een wetenschappelijke oplichting. De 1,2 miljoen dollar werd hen
dan ook geweigerd! 

HET VIRUS BESTAAT NU 8-mei-2021, NA 17 MAANDEN LANG DE TIJD GEHAD TE HEBBEN OM
HET TE BEWIJZEN, NOG STEEDS NIET!

Waar zijn alle mensen aan gestorven en wat hebben onze regeringen en hun medi-
sche maffiosi eigenlijk in hun verborgen agenda staan? Is het zogenaamde ‘vac-
cin’ de verborgen agenda want dat roepen ze eveneens vanaf dag één, niet? 

En daardoor overlijden vele mensen en blijven er een hoogst opmerkelijk hoog
aantal met ongeneeslijke letsels achter, aanwijsbaar veroorzaakt door het GENE-
TISCH VERGIF dat zij de naam ‘VACCIN’ hebben gegeven omdat het zo vertrouwd in
de oren klinkt. Het is echter gewoon pure misleiding om u vrijwillig te kunnen
gebruiken als laboratoriumrat waarbij alle doden en gewonden veroorzaakt door
deze SHIT geen rol spelen omdat u hier tenslotte ‘VRIJWILLIG’ aan hebt meege-
werkt!

BRONNEN:

https://andrewkaufmanmd.com/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
https://www.thermofisher.com/us/en/home.html
https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/
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