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Het spike-eiwit is het biowapen
Door de ‘vaccinatie’ wacht u op een onomkeerbare dood!

Zoals Mikovits opmerkt, weten we nu dat de ergste symptomen van COVID-19 worden
veroorzaakt door het SARS-CoV-2 spike-eiwit, en dat is precies datgene wat deze
op genen gebaseerde vaccins uw lichaam opdragen te maken. Maar het is nog veel
erger, want de vaccins zorgen er niet voor dat uw lichaam hetzelfde spike-eiwit
als SARS-CoV-2 aanmaakt, maar een dat genetisch gemodificeerd is, waardoor het
veel giftiger is. Het is dus geen wonder dat het misgaat.

"De SARS-CoV-2 infectie was nooit wat ze zeiden dat het was," zegt Mikovits.
"Er was geen besmetting asymptomatisch. Het is een apenvirus dat uit een apen-
cellijn komt en dat is het probleem, maar het spike-eiwit is duidelijk [de oor-
zaak] van de ziekte.

Dus, je hebt gewoon het omhulsel van HIV ingespoten ... een syncytin gammare-
trovirus omhulsel, en een SARS S2 receptor bindend domein. Dat is geen vaccin.
Het is de ziekte veroorzakende stof. Het is een biowapen. Dus nu produceren al
je cellen dat biowapen en je gaat de aangeboren immuniteit uitschakelen, NK [na-
tural killer] cellen en dendritische cellen ...

Je gaat je witte bloedcellen verstoren, je immuunrespons. Je gaat een anti-
inflammatoire cytokine handtekening aanzetten in elke cel van je lichaam. Het
put het vermogen van je NK cellen uit om geïnfecteerde cellen te bepalen. Het is
de nachtmerrie die we voorspeld hadden."

Het Spike Eiwit dat in je lichaam wordt geproduceerd is 
hoogst onnatuurlijk
In haar artikel, "Erger dan de Ziekte: Reviewing Some Possible Unintended Con-
sequences of mRNA Vaccines Against COVID-19," gepubliceerd in het International
Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in samenwerking met Dr. Greg
Nigh, legt Seneff uit dat een belangrijk deel van het probleem is dat, terwijl
het natuurlijke spike-eiwit slecht is, het spike-eiwit dat je lichaam produceert
als reactie op het vaccin nog slechter is.

De reden hiervoor is dat het synthetische RNA zodanig is gemanipuleerd dat een
zeer onnatuurlijk spike-eiwit wordt gecreëerd, waardoor het niet op zichzelf in
de cel instort zodra het zich aan de ACE2-receptor hecht, zoals normaal het ge-
val is. In plaats daarvan blijft het open staan en vastzitten aan de ACE2 recep-
tor, waardoor deze wordt uitgeschakeld en een groot aantal problemen veroorzaakt
die leiden tot aantasting van hart, longen en immuunsysteem. Zoals uitgelegd
door Seneff:

"Ze hebben het RNA zodanig gemodificeerd dat het heel stevig is, zodat de enzy-
men het niet kunnen afbreken... Normaal gesproken zouden enzymen die in je sys-
teem zitten dat RNA gewoon afbreken. RNA is erg kwetsbaar, maar ze hebben het
stevig gemaakt door er PEG [polyethyleenglycol] in te doen, door dit lipidemem-
braan toe te voegen, en de lipide is positief geladen, waardoor de cel erg van
streek raakt wanneer dat in het celmembraan terechtkomt.

Maar het meest verontrustende is misschien wel dat
ze de [RNA] code zodanig hebben gewijzigd dat het
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geen normale versie van het spike eiwit produ-
ceert. Het produceert een versie met een paar pro-
lines erin, naast elkaar op de kritieke plaats
waar dit spike-eiwit normaal zou fuseren met de
cel die het infecteert.

Dus, het spike eiwit bindt aan de ACE2 receptor zodra het is geproduceerd door
de menselijke cel ... maar het is een gewijzigde versie van het spike eiwit. Het
heeft deze twee proline die het zeer stijf maken zodat het niet kan vervormen.
Normaal bindt het zich aan de ACE2 receptor, dan vervormt het zich en gaat als
een speer recht het membraan in.

Door dit nieuwe ontwerp kan het dat niet doen, dus zit het daar op de ACE re-
ceptor, blootgesteld ... Dat stelt de immuuncellen in staat om antilichamen te
produceren die specifiek zijn voor die plaats waar het zou moeten samensmelten
met de cel, het fusiedomein. Het verstoort het fusiedomein, houdt het eiwit open
en voorkomt dat het eiwit binnenkomt, wat betekent dat het eiwit daar blijft
plakken op de ACE2 receptor, waardoor deze wordt uitgeschakeld.

Als je ACE2 receptoren in het hart uitschakelt,
krijg je hartfalen. Als je ze in de longen uit-
schakelt, krijg je pulmonale hypertensie. Als je
het in de hersenen doet, krijg je een beroerte. Er
gebeuren veel nare dingen als je ACE2 receptoren
uitschakelt...

Het andere dat ze met het RNA hebben gedaan is dat ze er veel extra Gs (guani-
ne) en Cs (cytosine) in hebben gestopt, waardoor het veel beter proteïnen kan
maken. Het heeft de winst van het natuurlijke virus 1000 keer vergroot, waardoor
het RNA veel meer bereid is om een eiwit te maken. Het zal dus veel meer spike-
eiwit maken dan je van een natuurlijk RNA-virus zou hebben."

En dat is dus een door de genetische behandeling veroorzaakte auto-immuunziekte
die je zal VERMOORDEN!

COVID-19 vaccins zijn in staat om op verschillende
manieren schade aan te richten. Het is verontrus-
tend  dat  al  deze  verschillende  mechanismen  van
schade synergetische effecten hebben als het gaat
om het ontregelen van uw aangeboren en adaptieve
immuunsysteem en het activeren van latente virus-
sen.

BRONNEN:

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/34

Nog even een bericht over Jurgen Conings! Hij is een man die normaal denkt! Hij
beseft dat de liegende politiek en corrupte virologen moeten worden gestopt! Dat
enthousiaste groepje op Facebook is wel gewist maar dat neemt niet weg dat
steeds meer mensen beseffen dat politici en systeemwetenschappers MASSAMOORDE-
NAARS zijn die onze vrijheid, winkels, zaken en geld hebben afgenomen voor een
ziekte die niet bestaat en waarvan GEEN ENKELE SYSTEEMWETENSCHAPPER het bestaan
kan bewijzen! Politici, advocatuur, media en medici weten nu DUIDELIJK dat ze
het volk in de steek hebben gelaten en dat hebben ze NIET GRATIS gedaan!
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