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Vaccinatie-campagne is alleen door gerotzooi
met de PCR-test een succesverhaal. De

werkelijkheid is rampzalig.

Dit artikel is bedoeld als WAARSCHUWING richting RIVM en rampenkabinetje Rutte
en de politieke leeglopers van hetzelfde allooi in de Wetstraat en tevens als
vraag voor een Kamerlid: “Is het waar dat de PCR-test wordt gemanipuleerd om er
voor te zorgen dat de ‘vaccinactieve’ vergiftigingscampagne vol gas door kan
gaan?”

Je kon er op wachten. Volgende bericht uit de VS waar de vaccinatieslachtoffers
de pan uitrijzen. Voorzetje voor het RIVM en BCFI, die ongetwijfeld tijdens de
wedstrijd de spelregels weer gaat ombuigen in eigen voordeel.

Het Amerikaanse RIVM (CDC) eist Ct-waarde 28 voor
PCR-tests van Corona-gevaccineerden. Dat geeft 90%
minder “positieven” dan CT-45 voor niet-gevacci-
neerden. Is dit hoe vaccinatiecampagnes als suc-
cesverhalen moeten worden verkocht?

Sinds enige tijd zeggen wij dat een niet-standaard polymerase kettingreactie
(PCR)-kalibratie kennelijk gewenst is om verschillende stadia van de Coronapan-
demie als vruchtbaar succes af te schilderen. En nu bevestigt niemand minder dan
het U.S. Centers For Disease Control and Prevention (CDC) deze vermoedens.

Dus als monsters van gevaccineerde mensen in de VS voortaan slechts 28 cycli
moeten doorlopen, ligt het voor de hand dat ongeveer 80% minder “positieven”
zullen  worden  opgespoord  dan  wanneer  45  of  zelfs  50-voudige  amplificaties
plaatsvinden.

Is dit hoe de CDC de inentingscampagne en de lock-
down manie wil verkopen als een garantie voor suc-
ces? En is dit de wereldwijde modus operandi? Zo-
lang  er  geen  standaardisatie  van  de  Ct-waarde
plaatsvindt,  kunnen  vermoedens  in  die  zin  niet
worden ontkracht.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, Ron De Santis, heeft overigens
allang begrepen dat de arbitraire behandeling van de testprocedure correleert
met de exponentiële groei en heeft de toch al ongeschikte PCR op de stoep gezet.
Sinds september 2020 moeten laboratoria de Ct-waarde en alle variabelen, zoals
klinische presentatie, enz. loggen.

In de Nederlandse en Belgische bananenmonarchieën hun laboratoria zijn we hier
nog ver van verwijderd. Ze gaan ongetwijfeld weer trucjes uithalen en zolang ze
zelf de spelregels bepalen, slagen de trucjes steevast. Maar we hebben ze alvast
gewaarschuwd, want we hebben ze al een poosje door. Alles wordt gemanipuleerd,
niets is te controleren. De werkelijke sterftecijfers als gevolg van de vaccina-
tieschade is vele, vele malen hoger dan dat we ooit zullen horen.

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!
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