
ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Open brief aan alle politici, media,
rechters, wetenschappers, politie en leger!

Onderstaande uitleg zal tevens worden verstuurd naar de kabinetten van De Croo
en Vandenbroucke. Verder naar Het Laatste Nieuws, De Morgen en de premier van
Nederland mede mijn contactpersoon bij het ICC. Na deze verklaring is IEDEREEN
op de hoogte hoe het ”vaccin” werkt en duidelijk dat het “vaccin” niet levens-
reddend is maar de mensheid totaal zal vernietigen. Voor politiek en media hoort
het dan evident te zijn dat ze meewerken aan de ergste vorm van GENOCIDE die er
ooit op aarde werd begaan. Namelijk door misbruik te maken van het grote ver-
trouwen van het publiek in politiek, media en geneeskunde. Daarbij is het in de
laatste 17 maanden verder duidelijk geworden dat ook justitie en rechtsspraak
ons in de steek hebben gelaten!  

SARS-CoV-2 Virus
Laten we beginnen met het belangrijkste feit, de heisa waar alles mee is begon-
nen in de winter van 2019.

Ineens was er een nieuw, onbekend virus. Bijna tegelijkertijd, in de loop van
maart 2020, ging voor dit nieuwe virus de ganse wereld op slot op bevel van de
Wereldgezondheidsorganisatie! 

Nu na meer dan 1½ jaar WOB aanvragen te versturen naar landen en hun organisa-
ties is één ding onbetwistbaar. Het SARS-CoV-2 virus bestaat nergens op heel de
wereld. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie is niet capabel om de gevraagde
geïsoleerde en pure DNA-sequentie van het SARS-CoV-2 virus te overleggen. Alle
aanvragen komen retour zoals het voorbeeld uit het Verenigde Koninkrijk!

NB: Het SARS-CoV-2 virus bestaat niet en heeft nooit bestaan.

Maatregelen
Er valt niet aan te tornen. Alle maatregelen zijn overbodig omdat ze gebaseerd
zijn op de leugen van een niet bestaand virus. Verder zijn al deze maatregelen
ongrondwettelijk. Het toont dat alle politici en hun politieke partijen medever-
antwoordelijk zijn voor alle doden die DOOR de maatregelen zijn gevallen in
2020. Dit was een heuse GENOCIDE omdat mensen verplicht verstoken bleven van
elementaire geneeskundige hulp die alleen kon worden verstrekt door ziekenhui-
zen. Verder de maatregelen die de ouderen in verzorgings- en bejaardenhuizen op
werden gelegd. Zij mochten geen bezoek meer ontvangen van kinderen en kleinkin-
deren. Verder werden zieke bejaarden niet geïsoleerd waardoor de sterftecijfers
drastisch omhoog gingen terwijl simpele voorzorgsmaatregelen vele overlijdens
hadden kunnen voorkomen.
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NB: alle maatregelen hebben tot een heuse GENOCIDE geleid!

Marketing en reclame voor “HET VACCIN”
Vanaf het prille begin, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie haar pandemie had
uitgeroepen over heel de wereld, zijn alle politici, (semi) overheidsorganisa-
ties en media beginnen roepen dat de enige mogelijkheid om uit deze situatie te
komen, was, iedereen vaccineren. 

Er waren wel artsen van het eerste uur die voor zichzelf dachten en de gezond-
heid van hun patiënten voorop stelden. Deze helden, en dat zijn ze werkelijk om-
dat ze nog elke dag hun hoofd op het kapblok leggen, zijn Rob Elens en Elke de
Klerk. Zij werden echter in hun werk gehinderd doordat  de staat verbood om
Ivermectine   noch     K  inine samen met zink voor te schrijven  . Hoewel deze medicatie
mensenlevens spaarden bleven hun protesten ergens hangen tussen advocatenkantoor
en regering. Erger nog, er werden boetes opgelegd van 100.000 euro en meer voor
elk geval waarin een arts voornoemde medicatie zou uitschrijven. 

Onderwijl bleven regeringen schreeuwen: “vaccina-
tie, vaccinatie!”

Mijn vraag was direct: 

“waarom zouden regeringen dit verbieden? Medicatie
die aanslaat  en geneest verbieden, is feitelijk
poging tot moord als het geen moord is!”

Na het lekken van het contract tussen Pfizer en de Albanese regering is duide-
lijk geworden dat het hier draait om geheime overeenkomsten tussen regeringen en
de farmaceutische industrie Pfizer. Pfizer heeft alle regeringen aangezet tot
GENOCIDE door het verbieden van andere medicatie die de ‘pandemie’ zou op kunnen
oplossen. Alles draait hier om de promotie van het ”vaccin” dat zonder veel aar-
zelen een BIOWAPEN mag worden genoemd. Alle andere wurgcontracten tussen de
overblijvende vaccinatiefabrieken en regeringen zullen er echt niet anders uit-
zien! Deze fabrieken hebben dus alle genocide in de hand gewerkt en zijn hier
samen met alle politici, media en televisie virologen verantwoordelijk voor! 

Verkondigde medeplichtigheid roept nog andere vragen op! Zijn de landen nog ei-
gendom van het volk of hebben overheden onze landen en bevolkingen verkocht aan
de hoogste biedende wiens BEVELEN ze nu moeten volgen? (banken, Big Pharma?)

Een zeer interessante vraagstelling, maar dan dwalen we af van het originele
onderwerp. We hebben het tenslotte over bewijsvoering: “GENOCIDE gepleegd door
regeringen en hun handlangers!”
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Dr. David Martin en Dr. Reiner Fuellmich hebben er geen geheim van gemaakt dat
patenten die zijn aangevraagd en zijn goedgekeurd hebben gediend om alle hoofd-
rolspelers in beeld te brengen met naam en toenaam. Beter nog. De patenten bren-
gen alles naar boven. Een belangrijk feit hiervoor is dat het SARS-CoV-2 virus
niet bestaat omdat het handelt om een virus dat is gepatenteerd in 2005. Een vi-
rus dat al via een patent in 2001 werd aangewezen als een mogelijk BIOWAPEN!

Wat ook blijkt uit Dr. Martin zijn minutieuze onderzoek is, dat het vaccin al
klaar was voordat de pandemie werd afgekondigd. Sterker nog, het vaccin werd ge-
produceerd in China en doorverkocht aan alle farmaceutische fabrieken die het nu
exploiteren via onze regeringen. 

De link naar de verklaringen met alle toelichtingen en bewijsmaterialen van Dr.
Martin naar de stichting van Dr. Fuellmich!

Chroniciteit en mortaliteit van het “vaccin”
Zullen COVID-19 vaccins een komende winterse tsunami van ziekenhuisopnames en
sterfgevallen veroorzaken, samen met slopende chronische ziekten? Een deskundige
in het panel, Dr. Peter McCullough, een internist, cardioloog, epidemioloog en
hoogleraar geneeskunde aan het Texas A&M College of Medicine in Dallas met een
master in de volksgezondheid, zei dat hij zich meer richt op de nadelige effec-
ten op korte termijn van de prik. Deze niet-dodelijke letsels vallen in vier
grote categorieën:

• Neurologisch

• Immunologisch

• Hematologisch

• Cardiaal

"Wat ik zie is het late ontstaan van verschillende neurologische syndromen. En
het hangt waarschijnlijk af van waar het zaaien plaatsvindt van, uh, van, je
weet wel, de opname van het genetisch materiaal in de hersenen of ondersteunende
cellen in de hersenen, maar er is een grote verscheidenheid aan cerebrale, cere-
bellaire, zelfs perifere afwijkingen van het zenuwstelsel," zei McCullough, die
eraan toevoegde:

"Ik heb het in mijn kliniek gezien en ze lijken
drie, vier of vijf, zes maanden later na vaccina-
tie op te duiken... Dus ik begin me steeds meer
zorgen te maken dat dit niet slechts een eenvoudig
probleem van één of twee dagen is. En dus is er
grote  bezorgdheid,  vooral  bij  jongere  kinderen,
dat ze over een periode van drie, zes of negen
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maanden, zullen eindigen met hartfalen of hart-
dood.
... Wat ik zie is, mogelijk door deze signalen,
geen massale dood, maar gewoon een groot aantal
Amerikanen en mensen over de hele wereld met een
nieuwe chronische ziekte van een soort neurodege-
neratieve ziekte of hartziekte. Bij de patiënten
die ik ken, lijken deze problemen behoorlijk inva-
liderend te zijn."

Een ander panellid, Dr. Vladimir Zelenko, die duizenden COVID-19 patiënten met
groot  succes  heeft  behandeld  met  hydroxychloroquine  (HCQ),  azithromycine  en
zinksulfaat, heeft een andere kijk. Hij meent dat er een zeer duidelijke kans
bestaat dat iedereen die de COVID-prik krijgt, in de komende twee tot drie jaar
aan complicaties overlijdt:

"Ik geef u gewoon het perspectief van een clinicus
die te maken heeft met mensen die sterven ... 4
miljoen dode mensen kunnen getuigen van het unieke
klinische syndroom dat hen daar heeft gebracht.
Een natuurlijk dierlijk virus werd veranderd om
mensen te infecteren, en de dodelijkheid werd ver-
hoogd om bloedklonters en longschade te veroorza-
ken.

In concept hebben we hier te maken met een Hitler/Stalin type mentaliteit met
massavernietigingswapens en het is de enige manier van rijk en machtig om deze
oorlog te winnen. Het is een verhalende oorlog. Dus moeten we de volgende twee
ideeën verspreiden 

1) Geef niet toe aan de angst en kies er niet voor om jezelf te vernietigen.

2) Behandel je (ziekte)problemen in een vroeg stadium op een normale manier.

Als deze twee ideeën kunnen doordringen tot de mensheid, dan is dat echt het
einde van deze crisis.

Dr. Tess Lawrie, wiens bedrijf The Evidence-Based Medicine Consultancy heeft
samengewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie, was het ermee eens dat de vac-
cins onveilig zijn voor zowel kinderen als volwassenen:
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Sommigen hebben het idee dat het virus een biowapen zou kunnen zijn, van de
hand gewezen omdat het geen plotselinge,  massale sterfgevallen veroorzaakte.
Maar dat is een misvatting. Een succesvol biowapen kan iets zijn dat langdurige,
progressieve, chronische ziekten veroorzaakt, aldus Dr. Richard Fleming, een na-
tuurkundige, nucleair cardioloog en advocaat.

In 1994 introduceerde Fleming de theorie van ontsteking en vaatziekten, die
verklaart waarom deze ontvlambare trombotische ziekten, en de oorzaken, waaron-
der virussen zoals SARS-CoV-2, ziektetoestanden zoals COVID-19 voortbrengen.

"Zoals ik in 1994 in de theorie heb uiteengezet," zei Fleming, "zul je een ont-
vlambare trombotische reactie zien. Dat is het primaire dat mensen opmerken, of
het nu hartziekten of retinol-ziekten zijn." De andere factor is een prion com-
ponent van dit virus, "wat ook een chronische smeulziekte is." Fleming merkte
op:

"Als je iets ontwikkelt dat een enorm effect heeft
op je 'vijand', is je doel niet om de vijand te
doden, net zo min als het het doel van de Verenig-
de Staten in Vietnam was om de vijand te doden.
Het doel was om de vijand te verminken, zodat er
meer van de vijand uit het veld gehaald zouden
worden. Wat we gezien hebben is iets dat geïmple-
menteerd is dat ideaal is. Een wapen dat ontworpen
is om te demoraliseren en om mensen de vijand te
voeden, en om een langzaam smeulend proces te ver-
oorzaken."

Fleming haalde gegevens van Pfizer aan die aantoonden dat in de 12 tot 14 dagen
na de tweede injectie van het Pfizer mRNA-vaccin, ouderen een 2 tot 6-voudige
toename hadden van symptomen van de ziekte van Alzheimer. 

“Dit is een ontvlambaar trombotisch proces dat elk
orgaansysteem aantast en prionziekten die niet al-
leen de hersenen aantasten, maar ook het hart en
andere vitale organen van het lichaam.”

Dr. Ryan Cole, een patholoog met een drievoudige opleiding in de Mayo Kliniek,
zei ook dat hij potentiële kanker veroorzakende veranderingen ziet, waaronder
verminderingen in receptoren die kanker onder controle houden, en andere bijwer-
kingen na het vaccin:
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"Ik zie ontelbare bijwerkingen... het is echt het
post-vaccin immunodeficiëntie syndroom... Ik zie
een duidelijke toename van herpetische familie vi-
russen, menselijke papilloma virussen bij de post-
gevaccineerden. Ik zie een duidelijke toename in
een laboratorium setting. Ik zie een toename van
normaal gesproken rustende ziekten.
Bovendien - en correlatie is geen oorzakelijk ver-
band - maar in de laatste zes maanden heb ik -
weet je, ik lees redelijk veel biopsieën van vrou-
wen - ongeveer een 10- tot 20-voudige toename van
baarmoederkanker gezien in vergelijking met wat ik
op jaarbasis zie. Nu weten we dat de CD8 cellen
een van onze T-cellen zijn om onze kankers in toom
te houden.
Ik zie vroege signalen... wat ik zie is een vroeg
signaal in de laboratoriumsetting dat post-gevac-
cineerde patiënten ziekten krijgen die we normaal
niet zien in percentages die al vroeg aanzienlijk
alarmerend zijn."

Wat zit er WERKELIJK in het VACCIN. Vragen voor uw 
huisarts

• Er grafeenoxide in de “vaccins” zit en of bekend is wat precies de werking
is en welke eigenschappen de stof heeft;

• Er (gepatenteerde) mRNA technieken worden toegepast en wat de werkzaamheid
is;

• Het Pfizer-vaccin bestaat uit koolstof, zuurstof, chroom, zwavel, alumini-
um, stikstof en chloride;

• Het Pfizer, Moderna, Jansen en AstraZeneca vaccin de Trypanasoma parasiet
bevatten die AIDS veroorzaakt;

• Specifieke nanodeeltjes zijn opgebouwd uit bismut, koolstof, zuurstof,
aluminium, natrium, koper en stikstof;

• Er nanodeeltjes bestaande uit bismut, titanium, vanadium, ijzer, koper,
silicium en aluminium in de “vaccins” worden aangetroffen;
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• Het nodig is dat er roestvrij staal aan de “vaccins” is toegevoegd;

• Er in de “vaccins” PEG en ethyleenalcohol is toegevoegd als kankerverwek-
kers;

• Er een RVS aggregaat van koolstof, zuurstof, ijzer, nikkel door graf-
eenoxide gebonden is aangetroffen;

• Er over “coronavirus” wordt gesproken, terwijl we weten dat dit beschadig-
de cellen zijn op de weg naar buiten.

Robert Young heeft het consequent over “outfections” in plaats van “infecti-
ons”. 

Wat zijn de niet-openbaar gemaakte bestanddelen van de zogenaamde CoV-19-vac-
cins?

Om deze vraag te beantwoorden werd een waterige fractie van de Pfizer, Moderna,
Astrazeneca en Janssen uit elke fles genomen en vervolgens afzonderlijk bekeken
onder fasecontrastmicroscopie bij een vergroting van 100x, 600x tot 1500x, waar-
bij gereduceerde grafeenoxidedeeltjes (rGO) te zien waren, die werden vergeleken
met microfoto’s van rGO uit Choucair et al, 2009 voor identificatie en verifica-
tie.

De microfoto’s in Figuren 2 en 3 werden verkregen met behulp van 100X, 600X en
1500X pHase Contrast, Donkerveld en Helderveld Optische Microscopie

Links van elke microfoto ziet u microfoto’s van de waterige fractie van het
Pfizer-vaccin die rGO bevat.

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! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers! 

http://echtekrant.be/


ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Rechts van elke microfoto ziet u een overeenkomst van bekende bronnen die rGO
bevatten voor anatomische validatie.
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Met behulp van transmissie elektronen microscopie (TEM) zagen we een ingewik-
kelde matrix of gaas van gevouwen doorschijnende flexibele rGO vellen met een
mengsel van donkerder multilaag agglomeraties en lichter gekleurd van ongevouwen
monolagen zoals te zien hieronder.

De donkere lineaire gebieden lijken plaatselijke overlappingen van vellen en
plaatselijke rangschikking van afzonderlijke vellen parallel aan de elektronen-
bundel te zijn.

Na het gaas verschijnt een hoge dichtheid van niet geïdentificeerde afgeronde
en elliptische heldere vormen, die mogelijk overeenkomen met gaten gegenereerd
door mechanische forcering van het rGO gaas tijdens de behandeling, zoals te
zien in onderstaande foto’s.

De vloeibare fractie van het Pfizer-vaccin werd vervolgens geanalyseerd op che-
mische en elementaire inhoud met behulp van energie-dispersieve röntgenspectro-
scopie (EDS), zoals te zien is in bovenstaande foto. Het EDS spectrum toonde de
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aanwezigheid van Koolstof, Zuurstof dat de rGO verifieert en Natrium-Chloride
aangezien het monster getoond in alle foto’s verdund waren in een zoutoplossing.

Kwantificering van mRNA in het Pfizer-vaccin
De kwantificering van RNA in het Pfizer-monster werd uitgevoerd met conventio-
nele protocollen (Fisher).

Volgens de NanoDropTM 2000 spectrofotometer kalibratiecontrole specifieke soft-
ware (Thermofisher), werd het UV-absorptiespectrum van de totale waterige frac-
tie gecorreleerd met 747 ng/ul onbekende absorberende stoffen.

Na RNA-extractie met een commerciële kit (Thermofisher) bleek bij kwantifice-
ring  met  RNA-specifieke  Qbit-fluorescentieprobe  (Thermofisher)  echter  dat
slechts 6t ug/ul in verband kon worden gebracht met de aanwezigheid van RNA. Het
spectrum was verenigbaar met de piek van rGO bij 270 nm.

Volgens de hier gepresenteerde microscopische beelden zou het grootste deel van
deze extinctie (afzwakking) te wijten kunnen zijn aan grafeenachtige vellen, die
overvloedig aanwezig zijn in de vloeistoffen die in het monster zijn gesuspen-
deerd.

De conclusies worden verder ondersteund door de hoge fluorescentie van het mon-
ster met een maximum bij 340 nm, in overeenstemming met de piekwaarden voor rGO.
Er zij aan herinnerd dat RNA geen spontane fluorescentie vertoont bij blootstel-
ling aan UV.
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Ultraviolet fluorescentietests van de waterige fractie 
van Pfizer voor gereduceerd grafeenoxide (rGO)
Ultravioletabsorptie- en fluorescentiespectra werden verkregen met Cytation 5
Cell Imaging Multi-Mode Reader Spectrophotometer (BioteK). Het UV-absorptiespec-
trum bevestigde een maximumpiek bij 270 nm, compatibel met de aanwezigheid van
rGO-deeltjes.

UV-fluorescentiemaximum bij 340 nm suggereert ook de aanwezigheid van aanzien-
lijke hoeveelheden rGO in het monster (Bano et al, 2019).
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Een langgerekt lichaam van 50 micron, zoals te zien is in figuur 12, is een
scherpe mysterieuze aanwezigheid in het Pfizer-vaccin. Het verschijnt en wordt
anatomisch geïdentificeerd als een Trypanosoma cruzi-parasiet waarvan verschei-
dene varianten dodelijk zijn en een van de vele oorzaken zijn van het verworven
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immuundeficiëntiesyndroom of AIDS. [Atlas of Human Parasitology, 4th Edition,
Lawrence Ash and Thomas Orithel, blz. 174-178].
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Het Endogeen Gecreëerde “Corona Effect” en “Spike Eiwit”
Deze ZIJN inderdaad veroorzaakt door Chemisch-toxische invloeden en Stralings
Vergiftiging van Gereduceerd Grafeen Oxide en Microgolf (Magnetron) Straling!

“Het corona-effect” en de endogene aanmaak van exosomen ten gevolge van chemi-
sche vergiftiging en vergiftiging door straling van de vasculaire en de in-
terstitiële vloeistoffen van het interstitium.
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Beide foto’s hierboven tonen ‘Het CORONA EFFECT’ op de rode bloedcellen met on-
derstaande foto die ‘Het SPIKED PROTEIN EFFECT’ toont, beide veroorzaakt door
gedecompenseerde acidose van de interstitiële en vervolgens vasculaire vloei-
stoffen van een zure levensstijl en specifiek, blootstelling aan giftige pulse-
rende elektromagnetische velden op 2.4 GHz of hoger, chemische vergiftiging van
het voedsel en water dat men binnenkrijgt, giftige zure luchtvervuiling, chem-
trails en als klap op de vuurpijl een nano deeltjes chemische geladen CoV–19 in-
enting! 

Ik dring er op aan om de zogenaamde vaccinaties per direct te stoppen. U weet
nu dat u meewerkt aan HET UITMOORDEN van de mensheid! Gaat u hiermee door dan
bent u een massamoordenaar en genocidepleger!

Het volledige onderzoek van alle genetische vergif dat u wordt verkocht als
“vaccinatie” wordt minutieus uitgeschreven met de nodige foto’s en als bewijs
gedeponeerd bij het Internationaal Strafhof! 

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! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers! 

http://echtekrant.be/


ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

https://www.drrobertyoung.com/post/sweden-is-following-the-biological-science-
not-the-political-science 

https://odysee.com/@RamolaDReports:8/Report-255---Dr.-Robert-Young-Explains-
Disease-by-Outfection,-Lipid-Nanoparticles-with-Graphene-the:4

https://www.drrobertyoung.com/post/what-happened-in-india

https://www.drrobertyoung.com/post/surviving-the-plague-of-corruption

https://www.drrobertyoung.com/post/dismantling-the-viral-theory

https://www.drrobertyoung.com/post/corona-on-trial-explosive-and-exclusive

https://www.drrobertyoung.com/post/the-havana-syndrome-pulsating-microwaves

https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-
isolation-for-any-virus?postId=60c4dbc74f7fc9002ba2507e

https://www.drrobertyoung.com/post/freedom-of-information-responses-on-cov-2

https://www.drrobertyoung.com/post/why-viruses-do-not-exist

Vormen de gevaccineerden een risico voor de 
ongevaccineerden?
Sherri Tenpenny heeft duizenden anekdotische berichten gehoord dat er iets
wordt overgedragen van de gevaccineerden op de niet-gevaccineerden:

"We injecteren een synthetisch gemaakt messenger-
RNA en stroken synthetisch gemaakt dubbelstrengs
DNA  via  verschillende  mechanismen,  en  als  die
overdracht naar de andere persoon gaat, krijgen ze
geen COVID, krijgen ze geen COVID-symptomen die we
gewoonlijk als COVID herkennen. Ze krijgen bloe-
dingen,  bloedstolsels,  hoofdpijn  en  hartkwalen.
Dit alles krijgen ze. Niets anders."

Dr. Robert Malone, de uitvinder van de kerntechnologie voor mRNA- en DNA-vac-
cins, is het er niet mee eens dat er iets wordt "doorgegeven" van gevaccineerde
mensen aan anderen, en voegt eraan toe dat het weliswaar mogelijk is dat mRNA
via de moedermelk wordt doorgegeven aan zuigelingen die borstvoeding krijgen,
waardoor mogelijk gastro-intestinale symptomen kunnen ontstaan, maar dat al het
andere slechts speculatie is.
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Anderen suggereren dat het meer een hormonale of feromonale kwestie zou kunnen
zijn dan een soort "uitscheiding", wat zou kunnen helpen verklaren waarom vrou-
wen ook melding maken van afwijkingen in hun menstruatiecyclus na vaccinatie.

Dr. Lee Merritt, een orthopedisch en spinaal chirurg, bracht een rapport uit
2015 van de Amerikaanse Food and Drug Administration ter sprake, waarin gekeken
werd naar "uitscheiding" in mRNA-vaccins, die zij gentherapieën noemen. Zij leg-
de uit:

"Ze praten erover, ze zijn erg bezorgd over de
uitscheiding - en ze noemen het inderdaad uit-
scheiding, of dat technisch correct is …? En ze
vertellen je in dit rapport wie je moet bescher-
men, ze vertellen je om neonaten, immunogecompro-
mitteerde mensen en ouderen met een slecht immuun-
systeem te beschermen.

Ze zeggen ook dat ze niet weten wat er wordt over-
gedragen. Ze zeggen dat het genetisch materiaal
kan zijn. Het kunnen geactiveerde virussen zijn en
het kan een recombinant product zijn. Dit is wat
er in de FDA gegevens staat."

Onmiddellijk stoppen met het vaccinatieprogramma
Alle deskundigen waren het erover eens dat het bewijs suggereert dat het massa-
le COVID-19 vaccinatieprogramma moet worden stopgezet. 

"Er is nu genoeg bewijs alleen al van het Europees
Geneesmiddelenbureau, 1,7 miljoen in gerapporteer-
de  bijwerkingen  en  18.000  sterfgevallen  dat  de
vier klinische proeven moeten worden stopgezet,"
zei Dolores Cahill, een professor aan de school
van geneeskunde aan het University College Dublin.
"Ze zijn gedetailleerd in de classificaties, car-
diale gerelateerde immuun, uh neuropathologische
en vruchtbaarheid geassocieerd.
Dus ik denk dat we allemaal de plicht hebben als
artsen en wetenschappers om te zeggen, als iets
meer kwaad dan goed doet, wat hier duidelijk het
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geval is, dan moeten we, denk ik, ons verenigen en
oproepen tot een wereldwijde stopzetting van de
klinische  proeven,  en  ook  dat  alle  individuele
premiers en regelgevers die de proef voortzetten
aansprakelijk  zouden  moeten  zijn  voor  eventuele
bijwerkingen."

Malone gelooft dat de vaccins hun nut hebben voor bepaalde bevolkingsgroepen,
namelijk ouderen, maar pleit voor een verbod op vaccinatie voor zuigelingen en
pasgeborenen, via jonge volwassenen tot de leeftijd van 30 tot 35 jaar. "En in
het bijzonder," zei hij, "probeer ik deze krankzinnige poging te stoppen om uni-
versiteiten en scholen te dwingen tot universele vaccinatie." Bovendien, voegde
hij eraan toe:

"We kunnen twisten over risico-baten voor ouderen,
maar de risico-batenverhouding voor pasgeborenen
tot  jongvolwassenen  is  expliciet  duidelijk.  Het
staat op zijn kop. Het is niet subtiel daar. Je
gaat meer doden. En persoonlijk heb ik ook het ge-
voel dat we heel hard kunnen ingaan op de repro-
ductieve gezondheid bij zwangerschap, bij vrouwen,
dat er gewoon geen gegevens zijn om het gebruik
van dit product te ondersteunen vanwege de moge-
lijke  gevolgen  voor  de  reproductieve  gezondheid
van vrouwen."

Dr. Urso voegde er nog een andere belangrijke populatie aan toe die veel meer
risico loopt dan baat heeft bij vaccinatie: de COVID-herborenen. 

"De immuunstatus zou belangrijker moeten zijn dan
de vaccinatiestatus," zei hij.
"Dus ik denk dat er drie groepen zijn die gemakke-
lijk te winnen argumenten zijn [om vaccinatie te
vermijden]: zwangere vrouwen, de jongeren en ...
de  COVID-herstelden  ...  Ik  bedoel,  het  is  een
waardeloze zaak om al deze mensen die COVID-her-
steld zijn, en nu een goede immuunstatus  hebben,
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een vaccinatie te geven voor iets dat ze niet no-
dig hebben."

Hoe angst te beëindigen en uw immuunsysteem te 
optimaliseren
De deelnemers aan de ronde tafel zijn van plan om hun discussie offline voort
te zetten en formeel te vragen om een einde te maken aan de massale COVID-19
vaccinatie voor de genoemde groepen, alsmede een verklaring op te stellen om een
einde te maken aan de bemoeienis van de overheid met de uitoefening van de ge-
neeskunde. Veel artsen hebben hun handen gebonden wanneer het aankomt op het
voorschrijven van vroege behandelingen voor COVID-19, zoals ivermectine. Zoals
Fleming opmerkte:

"... De reden waarom mensen sterven aan COVID is
omdat ze geen behandeling krijgen, dus ik zou er-
voor pleiten dat we ervoor moeten zorgen dat men-
sen, de artsen, mogen behandelen zonder inmenging
van de overheid en dat we de verspreiding van de
vaccins op dit moment tegenhouden, totdat we ze
verder veilig kunnen onderzoeken."

Dr. Sam White, wiens reputatie onder vuur ligt sinds hij een video op de socia-
le media plaatste waarin hij zijn bezorgdheid uitte over de onderdrukking van de
wetenschap rond therapeutica in het Verenigd Koninkrijk, voegde daaraan toe:

"We kunnen van de ene dag op de andere een einde
maken aan de angst door toegang te verlenen tot
therapeutica en het verhaal in de mainstream media
te veranderen dat er geen maskers nodig zijn. Er
is geen noodzaak voor lock-downs. Dit is beter te
behandelen dan griep, wat mij betreft, we mogen
alleen geen behandeling toepassen. Als het publiek
dat zou weten, verandert het verhaal van de ene
dag op de andere."

Terwijl we werken aan het veranderen van het verhaal, of op zijn minst het ope-
nen van discussies over wetenschap buiten het verhaal om, is het altijd een goed
idee om je immuunsysteem te optimaliseren.
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Hiertoe adviseer ik je vitamine D niveaus te optimaliseren tot 60 à 80 nanogram
per milliliter en je metabolische flexibiliteit te verbeteren zodat je lichaam
naadloos kan schakelen tussen het verbranden van vetten en glucose als je pri-
maire brandstof. Een manier om dit te doen is door je eetmoment in te korten tot
ongeveer zes à acht uur per dag.

Zelfs zonder het veranderen van je calorieën, kan dit een groot verschil maken,
maar vanuit het perspectief voor het kiezen van de juiste voedingsmiddelen, is
een van de belangrijkste strategieën die ik heb geleerd in de loop van mijn 40
jaar studie hierover, het vermijden van bewerkte voedingsmiddelen, die bijna al-
lemaal vol zitten met plantaardige, zaden of oliën.

Deze oliën hebben een veel te hoog gehalte aan linolzuur, dat bijdraagt aan mi-
tochondriale instabiliteit en de gevoeligheid voor oxidatieve stress verhoogt.
Dit, op zijn beurt, verhoogt immuundisfunctie en mitochondriale disfunctie. Dit
zijn eenvoudige strategieën die ik aanbeveel, omdat ze nuttig zijn om je algehe-
le gezondheid en veerkracht te verbeteren en elke infectie te bestrijden.

Verder onderzoek
Uit vergaande onderzoeken blijkt dat de hoogst opgeleide mensen zeer kritisch
staan tegenover de Covid “vaccinatie” waar ze dan ook niet massaal omgaan.

In januari waren de top drie opleidingsniveaus van meest aarzelend tot minst
aarzelend:

• Middelbare school of minder

• een universiteit

• doctoraat

In mei was de top drie van opleidingsniveaus van meest aarzelend tot minst aar-
zelend:

• doctoraat

• Middelbare school of minder

• een universiteit

De minst aarzelende groep van begin tot eind vertegenwoordigde studiedeelnemers
met een masterdiploma.

“Voor zover wij weten, heeft geen enkele andere
studie het onderwijs met dit niveau van granulari-
teit geëvalueerd, wat mogelijk was vanwege onze
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ongewoon grote steekproefomvang (> 10.000 deelne-
mers met PhD’s)”, aldus de studie. “Nader onder-
zoek  naar  aarzeling  bij  promovendi  is  op  zijn
plaats.” (EVR: maar zal naar alle waarschijnlijk-
heid niets veranderen aan de uitkomst!)

WebMD was het ermee eens dat de bevindingen met betrekking tot Ph.D.s een ‘eye-
opener’ waren. De outlet lichtte andere bevindingen uit het onderzoek uit, waar-
onder:

• Ongeveer 50% van de mensen in alle categorieën van aarzeling maakte zich
zorgen over bijwerkingen.

• Degenen die zeiden dat ze ‘absoluut geen’ vaccin zouden nemen, zeiden eer-
der dat ze het vaccin niet of de overheid niet vertrouwden.

• Degenen die zeiden dat een gebrek aan vertrouwen een reden was dat ze niet
zijn gevaccineerd, leken alleen twijfels te hebben over het COVID-19-vac-
cin, niet over die voor andere ziekten.

• Velen zeiden dat ze aarzelden omdat ze wilden wachten “om te zien of het
veilig is” of ze wachtten op “volledige” goedkeuring, naast de toestemming
voor noodgebruik die de organisaties de vaccins tot nu toe heeft gegeven.

Bronnen:

The Awareness Foundation COVID-19 Roundtable July 30, 2021 

matzav.com March 24, 2020 

Trial Site News May 30, 2021 

https://rumble.com/embed/vi2sy2/?pub=4 

https://www.ninefornews.nl/vaccinexpert-vanden-bossche-roept-op-prikprogramma-

onmiddellijk-stil-te-leggen/ 

https://www.ellaster.nl/2021/07/20/schokkende-bewijzen-het-coronavirus-werd-al-

in-2001-gezien-als-mogelijk-biowapen/ 
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Vroegere Pokkenvaccinatiecampagnes en hedendaagse COVID-
prikcampaganes lijken sprekend op elkaar!
De COVID-19 heisa en de aangrenzende vaccinatiecampagne die voor nog meer el-
lende zorgt dan het flauwe ‘griepje’ zelf, lijkt veel op de door heel de wereld
op handen gedragen vaccinatiecampagnes in de tijd van de pokken!

Zoals ook nu, vielen er toen tijdens de pokkenperioden veel meer doden door de
vaccinaties dan er aan de ziekte bezweken. Ook over de gewonden is veel geschre-
ven. Allemaal FEITEN toegedekt door de vele corrupte politici, hun onderzoeksor-
ganisaties in het voordeel van de machtige en rijke farmaceutische industrieën.

Dr. Wallace heeft daar menig boek over geschreven met bewijzen dat vaccinaties
meer schade toebrengen dan genezen. Feiten onder de mat schuiven heeft nog nooit
iets opgebracht omdat de waarheid altijd uitkomt. Ik ben bereid met elke pseudo-
wetenschapper in conclaaf te gaan die zegt dat vaccinaties zogenaamd levensred-
dend zijn! Het zijn juist deze leugens die uit de wereld moeten worden geholpen.

De pokken zijn uit de wereld verdreven door mensen toegang te geven tot betere
sanitaire voorzieningen. Een griepseizoen is ook zo’n waardeloze kreet die komt
uit de leugenachtige hoek van de farmaceutische industrie om hun griepvaccins te
kunnen verkopen. Als je verkouden bent of je krijgt ‘griep’ dan heb je gewoon
een tekort aan vitamine D3. 7 dagen lang één pilletje per dag van 50.000 micro-
gram samen met vitamine C 1000 mg. en je bent zo weer op de been zonder het gif
van meneer Doktoor!

Hier kun je het boek van Wallace vinden. Zie hoe de commentaren van hem over de
pokkenvaccinaties, de vele doden en de vele epidemieën veroorzaakt onder de ge-
vaccineerden naadloos aanklampen bij de vaccinatiecampagne voor  het niet be-
staande virus van nu!

Dit is exact wat alle vaccinaties doen die gekweekt zijn uit dieren. Vergis
u niet, het huidige SARS-CoV-2 virus is een zoveelste virus gekweekt uit
apen en heeft niets te maken met SARS of vogels noch met vleermuizen! Dit
‘virus’ en alle ‘mutaties’ zullen pas verdwijnen als ze stoppen met vaccine-

ren. Anders nooit meer! Zo is dat ook gegaan
met  het  pokkenvirus.  Pokken  verdwenen  ook
pas toen ze zijn gestopt met vaccineren!

Ik krijg ook nog regelmatig uitnodigingen
om mee te doen aan conferenties. Raar dat
wetenschappers in Amerika me beter schijnen
te kennen dan hier in de bananenrepublieken
van de EU. Is het omdat ik een alternatieve-
ling ben? Omdat ik ook kanker kan genezen
zonder de gangbare ontbladeringsmiddelen van
de farmacie die de patiënt zeker 10 jaar van
zijn leven wegnemen?
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Er zijn al twee jaar geen doden in de zomer. Dus wat is het geschreeuw over
deze zogenaamde “DELTA” variant. POLITIEKE ZEVER, dat is duidelijk. En de dode-
lijke COVID heeft ook niet bestaan in de zomer van 2020. We zijn belogen en be-
drogen door iedereen die met zijn schijnheilige smoel op televisie en in de
krant kwam beweren dat we in een PANDEMIE leefden. Het juiste woord, en dat is
politiek incorrect, is PLANDEMIE!

Misschien dat Van Ranst en konsoorten dit eens kunnen uitleggen. Hoe kan het
dat zij een dodelijk virus en varianten verkopen terwijl er geen doden zijn? Hoe
kan een wintervirus fataal worden in de zomer terwijl wetenschappelijk vaststaat
dat verkoudheid en griep alleen in de donkere maanden van het jaar met weinig
zonneschijn voorkomen en dat het door een tekort aan vitamine D wordt veroor-
zaakt waar dan weer GEEN vaccinaties voor nodig zijn omdat je vitamines gewoon
kunt kopen en innemen zonder bemoeienis van een gifmenger of meneer Doktoor!

Interviews van toonaangevende medische wetenschappers 
wiens commentaren je nooit op televisie ziet of in 
kranten leest omdat ze gecensureerd worden!

1. Dr. Zelenko is mijn grote favoriet. U ziet de discussie met oud ministers
van Israël waarin hij uitlegt dat het virus niet bestaat en hij legt exact
uit wat er WERKELIJK aan de hand is met dit zogenaamde virus en de daarbij
gevoegde ILLEGALE prikcampagne. ILLEGAAL ja, want het wordt verkocht als
“vaccin” maar het is een GENETISCH EXPERIMENT! Dit maakt van iedere poli-
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ticus een medeplichtige aan GENOCIDE. Dat valt verder niet langer af te
strijden. Zelfs de beste advocaten ter wereld kunnen politici niet langer
behoeden voor de doodstraf! 

Zie Dr. Zelenko zijn relaas hier. (Engels met Franse ondertiteling)

Hier is ook de kuur van Dr. Zelenko zodat u gewoon zonder veel poeha en
zeker zonder vaccinatie veilig door de gepolitiseerde “PLANDEMISCHE co-
ronacrisis” heen kunt komen!  

2. Een week of 6 geleden vonden Spaanse onderzoekers een onbekend bestanddeel
in het vaccin. Dit bestanddeel veroorzaakt bij alle gevaccineerden magne-
tisme waardoor alles van metaal aan hen blijft plakken. Het bestanddeel
bleek na onderzoek GRAFEENOXIDE te zijn. Grafeenoxide is een metaal op na-
noniveau dat door radiostralingen aaneen klit zodat het bloedvaten kan
verstoppen. Hierdoor treden er spontane hersenbloedingen op, hartritme-
stoornissen, hartstilstanden en ook fatale lever- en longproblemen. Door
dit magnetisch metaal is de vasculaire dementie al met een tienvoud toege-
nomen bij gevaccineerden. Het bloedonderzoek na vaccinatie, hier!

Hoe u dit metaal in uw bloed kunt afbreken wordt uitvoerig uitgelegd door
de Spaanse onderzoekers in deze reportage!

Hier ziet u grafeenoxide reageren op 5G!

3. Volgens het Australische ministerie van gezondheid is niemand in Australië
ooit aan COVID gestorven. COVID is een MEDIA HYPE! Media en politiek zijn
het WERKELIJKE virus! 

4. Dr. Judy Mikovits is een strijder van het eerste uur. Ze is vooral een
vijand van de Amerikaanse Fauci die voor alle ellende persoonlijk aanspra-
kelijk is samen met Bill Gates die nu in GITMO vast zit nadat hij is opge-
pakt door Navy seals! 

Dr. Mikovits in gesprek met Mike Adams! In dit interview hoort u ook dat
het om een apenvirus gaat. Het is een experiment, geen vaccinatie!

5. Dr. Ryan Cole legt in zijn presentatie uit wat autopsies hebben aangetoond
bij mensen die zijn overleden na de COVID-vaccinaties. Een aanrader. Hier
krijgen al onze televisie pseudo-wetenschappers het schaamrood van op de
wangen! Er vallen zelfs verzwegen doden in de vaxxcentra!

We verwachten een zeer donkere winter waarin we van vele gevaccineerde familie-
leden, vrienden en kennissen afscheid zullen moeten nemen. Ik hoop dat het rech-
ters, politieagenten en militairen zal motiveren om de Wetstraat en Het Binnen-
hof eens onder handen te nemen, deze massamoordenaars te arresteren en op te
sluiten om ze daarna te berechten via het OORLOGSRECHT!
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Een positief bericht voor alle niet-gevaccineerden
Het ICC, Internationaal Strafhof, te Den Haag neemt uw klachten heel erg seri-
eus. Er wordt onderzoek gedaan naar allen die deze PLANDEMIE hebben verkocht als
echt en vooral naar alle schreeuwers van het eerste uur die goedwerkende medica-
tie verboden en reclame maakten voor het “vaccin”! Tja, de kopstukken uit het
Binnenhof en de Wetstraat liggen nu onder vuur! En daarom zullen wij ook eisen
gaan stellen om na deze episode die vele politici, rechters, politieagenten en
journalisten de kop gaat kosten, een complete nieuwe maatschappij op te bouwen!

Onze eisen op een rijtje
1e eis: door een hypotheek of lening bij de bank te nemen, is daar een krediet
tegenover gesteld. De bank moet aantonen dat er geld ter beschikking is gesteld
uit eigen middelen. (het geld wordt gecreëerd in de computer nadat de lener het
“contract” met de bank heeft ondertekend en is volledig FICTIEF. Het wordt ook
wel monopolygeld of FIATgeld genoemd!) Een bank heeft geen eigen middelen, dus
is de hele transactie onwettig en nietig te verklaren. Niet alleen is de lening
onwettig verstrekt, ook de rente is onterecht (diefstal) en moet worden terugbe-
taald. Als de bank failliet gaat – en dat gaat ze – wordt de rente niet terugbe-
taald en vervalt het onderpand (hypotheek) aan de bewoner. De grond wordt onder-
gebracht in de Stichting Belgische Bodem en beheerd door een burgercomité. De
grond is van iedereen, dus van niemand. Ook gebieden die de STAAT zegt in eigen-
dom te hebben, zoals domeinen, vliegvelden en oefenterreinen. Tesla-torens kun-
nen worden opgetrokken om België van elektriciteit te voorzien.

2e eis: kinderen worden door hun geboorteakte geruisloos aan de staat overge-
dragen, zonder toestemming van de ouders. Alle Belgen en Nederlanders worden als
onderpand op internationale beurzen verhandeld. Op school worden ze niets ge-
leerd of bijgebracht, maar juist AFgeleerd. Ouders moeten alle verantwoordelijk-
heid terug krijgen. Ook alle mensen worden weer verantwoordelijk voor hun eigen
doen en laten via gewoonterecht en natuurrecht!

3e eis: stoppen met de corona leugens.  Dat betekent dat het bevel “STOPPEN”
met alle (corona)maatregelen uit hoofde van het International Tribunal van het
Internationaal Strafhof terstond en onverkort moet worden uitgevoerd. Daarna kan
worden gewerkt aan burgerarresten en het opzetten van het 1e Belgische Veemge-
richt welke vonnis moet vellen, hetzij uitlevering aan het Strafhof, hetzij aan
SHAEF als uitvoerder van bezettingsrecht waaronder ook België vooralsnog ressor-
teert. (Persoonlijk ben ik voor uitlevering aan SHAEF, dat is de kop af!)

4e eis: uitbreiden van natuur in stad en land. Met andere woorden het resetten
van de landbouw en veeteelt naar 1850 met de kennis van nu. Akkerbouw doet aan
roulatie, ieder gewas wordt elk jaar gevolgd door hennep aanplant ten behoeve
van de nieuw op te zetten productie van grondstoffen voor industriële toepassin-
gen. Veeteelt wordt één met de natuur en biologisch-dynamisch. Ten behoeve van
natuurbehoud wordt het 5G netwerk ontmanteld en de bomenkap stopgezet.
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Wees gerust, er komen nog meer eisen!

Wordt ook lid van Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020. 

U kunt uzelf hier inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen maar eveneens kunt
u hier uw verhalen over de vele gewonde en dode familieleden, vrienden en ken-
nissen kwijt die na de “vaccinaties” zijn gevallen. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vallen er
hier in Europa alleen al meer dan 350 doden per
dag door de “vaccinaties” die feitelijk voor velen
onder ons in alle werkelijkheid euthanasiespuiten
zijn! Vaccinatiedoden zijn met 4000% gestegen te-
genover vorige jaren. Is dat geen duidelijk teken
dat de euthanasiespuiten niets meer doen dan men-
sen de kist in helpen? Als het niet rap genoeg ge-
beurt dan nog maar een booster of 4 totdat  men
dood is?

V  ergevorderde afluisterpraktijken  .

Er  zijn  nog  verstandige  jonge  volwassenen.
(Luister vooral naar wat hij op het LAATST ZEGT.
Een waarheid als een koe!)

D  e waarheid over de “COVID-vaccinatie”  .

Pfizer gaat zijn personeel NIET VACCINEREN.

Arts beschrijft wat ze ziet na alle vaccineties.

Een speech van een hart/long specialist.

Wappies en “anti”-vaxxers hebben gelijk. Erasmus
en Radboud Universiteit Nijmegen bevestigen ADE
en levensbedreiging na DE SPUIT!

Davide Dionisi hartspierontsteking na vaccin –
Britt Galvin en al haar ziekten na het Moderna
vaccin 

Met meer dan 2 miljoen mensen met klachten alleen in Europa na de prik kan men
niet langer spreken van ZELDZAME GEVALLEN!
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