Autopsies bewijzen dat COVID-19
een gedissemineerde
intravasculaire coagulatie is
(pulmonale trombose)
Het is nu duidelijk dat de hele wereld de zogenaamde coronaviruspandemie ten onrechte heeft aangevallen vanwege een ernstige pathofysiologische diagnosefout.
Volgens waardevolle informatie van Italiaanse pathologen, waren ventilatoren en intensive care
units nooit nodig.
Autopsies uitgevoerd door de Italiaanse pathologen hebben aangetoond dat het niet om een longontsteking draait, maar dat het de gedissemineerde intravasculaire coagulatie (trombose) is die bestreden moet worden met antibiotica, antivirale middelen, ontstekingsremmers en anticoagulantia.
Als dit voor alle gevallen geldt, dan betekent het dat de hele wereld op het punt staat deze
nieuwe pandemie eerder dan verwacht op te lossen. De protocollen worden momenteel echter
gewijzigd in Italië, een land ontzettend getroffen door deze pandemie maar met het aantal
overledenen per miljoen niet zo ernstig als België waardoor we ECHT grote vraagtekens moeten gaan zetten bij de Gezondheidsorganisatie, ziekenhuizen en zelfs de OPLEIDING TOT
arts in dit land.
Het indrukwekkende geval van een Mexicaanse familie in de Verenigde Staten die beweerde dat ze
genezen waren met een huismiddeltje, werd gedocumenteerd: drie aspirines van 500 mg opgelost
in citroensap gekookt met honing, warm genomen. De volgende dag werden ze wakker alsof er
niets met hen was gebeurd! Welnu, de wetenschappelijke informatie die volgt, bewijst dat ze gelijk
hebben!
Deze informatie is vrijgegeven door een medisch onderzoeker uit Italië:
“Dankzij 50 autopsies uitgevoerd op patiënten die stierven aan COVID-19, hebben Italiaanse pathologen ontdekt dat HET strikt genomen GEEN PNEUMONIE IS, omdat het virus niet alleen
pneumocyten van dit type doodt, maar een inflammatoire storm veroorzaakt waardoor een endotheliale vasculaire trombose wordt gecreëerd.”
Bij verspreide intravasculaire coagulatie wordt de long het meest aangetast omdat deze het meest
ontstoken is, maar er is ook een hartaanval, beroerte en vele andere trombo-embolische aandoenin-

gen. In feite lieten de protocollen antivirale therapieën onbruikbaar en waren ze gericht op antiinflammatoire en antistollingstherapieën. Deze therapieën moeten onmiddellijk worden uitgevoerd,
zelfs thuis, waarbij de behandeling van patiënten heel goed reageert.
Als de Chinezen het niet hadden afgekeurd, hadden ze geïnvesteerd in thuistherapie, niet in intensive care! Dus de manier om het te bestrijden is met antibiotica, ontstekingsremmers en anticoagulantia.
Een Italiaanse patholoog meldt dat in het ziekenhuis in Bergamo in totaal 50 autopsies zijn uitgevoerd en in Milaan 20, dat wil zeggen dat de Italiaanse serie autopsies de hoogste ter wereld is. De
Chinezen deden er slechts 3, maar de uitgewisselde informatie lijkt alle bewijzen aan beide fronten
te bevestigen.
In een notendop wordt de ziekte bepaald door een verspreide intravasculaire coagulatie veroorzaakt door het virus; daarom is het geen longontsteking maar longtrombose, een grote diagnostische
fout.
Sommige wereldleiders verdubbelden het aantal reanimatieplaatsen op de ICU, met onnodige
exorbitante kosten. Volgens de Italiaanse patholoog is behandeling op Intensieve Zorgen nutteloos
als de trombo-embolie niet eerst wordt opgelost.
"Als we een long ventileren waar het bloed niet circuleert, is het nutteloos, in feite zullen negen (9)
van de tien (10) patiënten sterven omdat het probleem cardiovasculair is en niet de luchtwegen."
'Het is veneuze microtrombose, niet longontsteking, die de sterfte bepaalt.'
Volgens de literatuur veroorzaakt ontsteking trombose door een complexe maar goed bekend patho-fysiologisch mechanisme.
Helaas zei de wetenschappelijke literatuur, vooral de Chinese dan, tot half maart dat ontstekingsremmende medicijnen niet mogen worden gebruikt. Nu wordt in Italië de therapie gebruikt met
ontstekingsremmers en antibiotica, zoals bij influenza, en is het aantal gehospitaliseerde patiënten
verminderd. Hij ontdekte ook dat veel sterfgevallen, zelfs in de veertig, gedurende 10 tot 15 dagen
koorts hadden, als ze niet goed en volgens de nieuwe richtlijnen werden behandeld.
De ontsteking veroorzaakt veel weefselschade en creëert grond voor de vorming van trombus. Het
grootste probleem is niet het virus, maar de immuun hyperreactie die de cel vernietigt waarin het
virus zich heeft genesteld.
In feite hadden patiënten met reumatoïde artritis nooit op de IC hoeven te worden opgenomen omdat ze corticosteroïdentherapie krijgen, wat een geweldige ontstekingsremmer is.
Met deze belangrijke ontdekking, is het mogelijk om terug te keren naar het normale leven en gesloten deals te sluiten vanwege de quarantaine, maar niet onmiddellijk, maar met de tijd. Vriendelijk
delen zodat de gezondheidsautoriteiten van elk land hun respectieve analyse van deze informatie
kunnen maken, verdere sterfgevallen kunnen voorkomen en investeringen op passende wijze kun-

nen omleiden. Een vaccin zal helemaal niet nodig zijn omdat alles erop wijst dat het om een aangepast virus gaat. Dit is al vanuit meerdere bronnen bevestigd en een virus muteert zo snel dat het onzin is om nog iemand te vaccineren NADAT groepsimmuniteit al is opgebouwd. Een griepvaccinatie heeft nog nooit de griep uitgebannen. Dus ook dat gegeven voor griepvaccinaties lijkt me gewoon op WETENSCHAPPELIJKE FRAUDE TE BERUSTEN, niet?
Daarbij komen de vele berichten dat virussen FEITELIJK niet bestaan. Laat ons dan eerst dit soort
dingen oplossen voordat we massaal overgaan op vaccinaties die niets gaan helpen als men het virus niet voor de volle 100% kan isoleren. Geen isolatie, geen vaccin. Als een virus niet bestaat, waar
spuiten ze ons en al onze kinderen dan mee in?
Trouwens, wist u dat er al een coronavaccin is voor paarden omdat deze ONTZETTEND gevoelig
zijn en massaal kunnen sterven tijdens een massale uitbraak? Zijn paarden massaal gestorven in de
provincie Limburg? Nee, dus geen echte EPIDEMIE laat staan een PANDEMIE!

Toch wordt de WAARHEID door FACEBOOK en TWITTER niet echt op prijs gesteld! Misschien
moesten we hen een keer in de ban doen!
Wie alle onzin nog gelooft over deze zogenaamde ‘CORONAPANDEMIE’ moet toch nodig beginnen om eerst zijn televisie buiten te smijten. Een beter hersenspoelingsapparaat bestaat er niet!
Als u de waarheid wilt weten zult u zelf op zoek moeten gaan!

Hieronder wat ‘neveneffecten’ op een rij in Nederland. Vraagje: is dit in België anders?

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/lockdown-war-ein-riesen-fehlerwissenschaftler-kritisieren-corona-massnahmen-70517342.bild.html
Is het nu nog niet duidelijk genoeg dat POLITIEK EN MEDISCHE MAFFIA liegen en fraude plegen? Wordt het geen tijd om de ganse zooi aan de schandpaal te nagelen en te vervolgen. Tenslotte
hebben ze HEEL ERG VEEL DODEN OP HUN GEWETEN! Als ze een geweten hebben natuurlijk! Geen waarheidscommissie deze keer. Maar een publieke terechtstelling en hen allen HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK maken omdat hiervoor GEEN belastinggeld mag worden gebruikt! De
rekening naar allen die via televisie en andere media de LEUGENS vol blijven houden!

