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In deze serie neemt Patrick Gentempo tientallen interviews af van
deskundigen die op allerlei terreinen relevant zijn wat betreft virussen en vaccins in brede zin.
Dr. Patrick Gentempo introductie - Zach Bush Deel 1 (al 17 jaar specialist
op het gebied van virussen) - Del Bigtree werkt als filmproducer en programmamaker - Robert F.
Kennedy jr. , advocaat; oprichter Children’s Health Defence - Andrew Wakefield studeerde
medicijnen in Groot-Brittannië; 150 wetenschappelijke publicaties
Dr. Andrew Kaufman, psychiater - Dr. Andrew Wakefield, filmmaker en
arts; pionier op het gebied van vaccins
Dr. Christiane Northrup, arts, auteur, spreker en alternatieve denker

Dr. Brian Hooker,onderzoeker op het gebied van biologie, chemie en
genetica aan de Simpson University; 56 publicaties - Dr. Tom O’Bryan, gespecialiseerd in
functionele geneeskunde; oprichter van TheDr.com
Dr. Andrew Kaufman (deel 2) - Dr. James Lyons-Weiler, Alg. directeur IPAK,
Institute for Pure and Applied Knowledge; studeerde biologie met de nadruk op genetica en
menselijke evolutie - Ben Tapper, chiropractor in een kleine stad in Nebraska, V.S. - Dr. Rashid
Buttar, medisch directeur, Centers for Advanced Medicine; zie AutismDefined.net
Dr. James Lyons-Weiler, CEO van IPAK (Institute for Pure and Applied
Knowledge) - Thomas Cowan (New York Times bestverkopende auteur), arts - Dr. Rashid Buttar
(deel 2)
Dr. James Lyons-Weiler, CEO van IPAK - Dr. Zach Bush, M.D., drievoudig
gediplomeerd arts Specialist Endocrinologie en Stofwisseling; Inwendige geneeskunde;
Verpleeghuiszorg - Dr. Rashid Buttar, M.D.
Judy Mikovits PhD, Onderzoekswetenschapper en New York Times
bestverkopende auteur; promoveerde in 1980 in de chemie, specialisatie biologie - Dr. Colton
Hall, Pharm. D, Oprichter van Truth Prescribed, farmacoloog, afgestudeerd St. Louis College of
Pharmacy in 2010
Dr. Zach Bush, M.D. - Mary Holland, Esq., Voorzitter en Algemeen Adviseur
van childrenshealthdefence.org, moeder van een jonge volwassene beschadigd door vaccinatie;
gaf 17 jaar lang colleges aan de juridische faculteit van New York University. gaf colleges in het
recht aan de Columbia Universiteit - Robert Kennedy jr.
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Inleiding op de negendelige Amerikaanse serie
‘Vaccines Revealed’
Deze serie gaat niet over complottheorieën, maar brengt feiten aan het licht. In deze serie neemt
Patrick Gentempo tientallen interviews af van deskundigen die op allerlei terreinen relevant zijn wat
betreft virussen en vaccins in brede zin. Het gaat hierin dus niet alleen over covid-19 en de vaccins en
pseudovaccins die daarvoor in de maak zijn, maar ook over allerlei andere virussen en vaccins. Deze
experts zijn werkzaam of werkzaam geweest in de pure en toegepaste wetenschap, en hebben
ervaring in de medische, virologische, genetische, toxicologische, farmaceutische en juridische
aspecten ervan. Veel van deze moedige mensen hebben hun baan verloren, hun licentie om als arts
te kunnen optreden verloren of bewust opgegeven, worden voor de rechter of een medisch
tuchtcollege gesleept, worden persoonlijk aangevallen of belasterd en/of zoveel mogelijk monddood
en ongeloofwaardig gemaakt. Dit gebeurt allemaal omdat ze de waarheid zoeken en ook voor een
belangrijk deel vinden met de bedoeling, om mensen te behoeden voor verkeerde beslissingen. Er
worden soms dingen naar voren gebracht die door andere geïnterviewden weersproken worden. Het
is ook niet zo dat ik alles onderschrijf wat naar voren wordt gebracht, maar er komt toch een heel
duidelijk beeld uit. Uit de interviews zult u ook kunnen afleiden, dat de manier waarop deze mensen
in het leven staan heel verschillend is, maar ze hebben een hart voor mensen en dragen ertoe bij, dat
het voor zeer velen tot een beter leven kan leiden. Ze hebben zeer duistere zaken en nietsontziende
personen ontmaskerd, die daar natuurlijk totaal niet van gediend zijn.
Veel mensen zijn het zich nog niet bewust, dat er al op grote schaal censuur bestaat en dat de
mainstream media op allerlei belangrijke terreinen in de maatschappij allang niet meer objectief zijn,
belangrijk nieuws verzwijgen en zelfs vaak bewust een valse voorstelling van zaken geven. Het wordt
steeds duidelijker dat dit niet alleen opgaat waar het Israël betreft. Veel mensen leven nog in een
onterecht groot vertrouwen in de media en de overheden. Op belangrijke sociale media zoals
Facebook en Twitter, maar ook andere zoals bijvoorbeeld YouTube worden berichten verwijderd (wat
ook de makers van deze serie is overkomen) op last van de grote informatietechnologiebedrijven en
de globalisten die zich al in alle facetten van de samenleving hebben ingenesteld en die niet willen
dat werkelijk belangrijke waarschuwingen en reacties in andere landen – of zelfs het eigen land –
openbaar worden.
Een goed voorbeeld is het volgende. In de Verenigde Staten zijn er net als elders veel artsen en
mensen die in de gezondheidszorg werken, die zeer ernstig waarschuwen om de covid-vaccins niet te
nemen omdat ze heel gevaarlijk voor ons zijn. Zo is een waarschuwend bericht door een gezamenlijke
actie van minstens 100.000 artsen en anderen in de zorg in de V.S. al binnen twee uur na plaatsing
verwijderd.
Door de media te manipuleren hebben de globalisten het denken van zeer veel mensen bewust in
een verkeerde richting gestuurd en hebben ze zeer velen zodanig gehersenspoeld, dat er vaak heel
negatief en neerbuigend gesproken wordt over complotdenkers. Net alsof er geen complotten in de
wereld zouden kunnen bestaan. Het is natuurlijk niet zo dat alle complottheorieën waar zijn. Er zijn
zeker ook heel onrealistische scenario’s, maar zelfs daarin is vaak nog wel iets van de waarheid te
vinden. Wat zich nu helaas in de wereld aan het ontwikkelen is, is ook nog nooit op zo’n grote schaal
en in zoveel onderdelen van de maatschappij aan het gebeuren als nu. Dat wordt door de globalisten
bewust gedaan.
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Naast het op grote schaal misleiden van grote aantallen mensen door desinformatie, wordt er door
misdadige lieden die op de achtergrond werken maar ook in regeringen zitten, bewust zoveel
mogelijk angst gekweekt en voortdurend verder opgezweept, zodat velen niet meer nuchter kunnen
nadenken.
Deze serie heeft minstens in de Verenigde Staten al een zeer groot aantal mensen – aan de hand van
nuchtere, werkelijke feiten die niet opgeklopt worden – bewust gemaakt van wat er werkelijk aan de
hand is. De makers getuigen er van, dat er zoveel meer mensen gereageerd hebben dan ze ooit
verwacht hadden. Ze zijn daar terecht erg blij mee. Het is heel goed mogelijk, dat er in Nederland
weinig mensen zijn, die deze serie rechtstreeks vanuit de makers aangeboden kregen. Ooit hebben
dezelfde mensen mij per mail een poos geleden al benaderd of ik interesse had in een andere serie.
Daar heb ik toen positief op gereageerd, maar omdat die serie uiteindelijk voor mij niet echt
interessant was, heb ik toen afgehaakt. Maar mijn e-mailadres zat kennelijk nog in hun bestand,
zodat ik gelukkig ook van deze serie op de hoogte werd gebracht.
Juist omdat ik zelf al heel betrokken was bij het onderwerp van covid-19 en de vaccins, en daarover al
allerlei informatie verzameld en aan anderen doorgegeven had, kwam deze serie ook precies op het
goede moment op mijn pad. En ik voel heel sterk de verplichting om deze kennis met zoveel mogelijk
andere mensen die er voor open (willen) staan, te delen.
Een goede vriend van ons die ik er ook van op de hoogte bracht, heeft gelukkig aangeboden om de
vertaling van een aantal interviews voor zijn rekening te nemen. Ook mijn vrouw heeft mij geholpen.
Het probleem was hierbij wel, dat het video-opnames zijn en dat we de eerdere gesprekken niet
vanuit transcripten konden vertalen. Dat maakte het lastiger en tijdrovender. Je moet veel gedeelten
vaak meerdere keren terughoren om precies te weten wat er gezegd wordt. Het terugzetten binnen
een interview gaat ook niet zó precies, dat je kunt voorkomen, dat je hele stukken die je al vertaald
hebt ook weer opnieuw hoort, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Soms wordt er in het (Amerikaans)
Engels ook te snel of niet duidelijk genoeg gesproken, of zijn er woorden, gezegden, instellingen en
situaties die wij in onze taal en in ons land niet zo kennen. Een interview van ongeveer een uur blijkt
daardoor in de praktijk een zeer lange dag intensief vertaal- en puzzelwerk te zijn. En dan zijn er toch
vaak nog wel wat puntjes die je niet helemaal begrijpt. Details die minder belangrijk zijn, zijn
regelmatig weggelaten. De vragen die de interviewer stelde, zijn vaak ingekort of weggelaten, omdat
de antwoorden in de loop van het hele verhaal toch wel duidelijk zullen zijn. Ik heb besloten om de
hele serie aan te kopen, zodat we nu ook de transcripten hebben en het vertalen sneller en
betrouwbaarder gaat. Sommige interviews zijn daardoor bijna een letterlijke vertaling van het geheel,
maar andere zijn dus meer samengevat. Verschillende extra-interviews die als bonus werden betiteld,
kunnen we nog niet doorgeven, omdat de meeste episodes maar één dag via Internet beschikbaar
waren en het veel te veel was om dat allemaal in zo’n korte tijd te behappen. Wat u nu in
verschillende delen wordt aangeboden, is daardoor natuurlijk niet perfect, maar we vinden het
belangrijk, dat het toch zo snel mogelijk een grote verspreiding krijgt onder alle mensen die ervoor
open staan of open willen staan. U mag het dus ook aan anderen doorsturen. Graag zelfs.
Tussen vierkante haken staan er regelmatig verduidelijkingen of aanvullingen van de vertaler of
bewerker. Af en toe is er een noot toegevoegd. Dit alles zal het begrijpen van de materie, die voor de
meeste lezers geen gebruikelijke kost zal zijn, hopelijk aanzienlijk kunnen verbeteren.
U zult in de interviews zeker heel veel zaken tegenkomen, die nog niet vaak via andere kanalen
bekend zijn geworden. Dat is bij mij zelf ook het geval geweest. Ik heb er veel van geleerd. Gelukkig
worden er steeds meer dingen bekend via alternatieve kanalen zoals ‘Nine for News’, Xander Nieuws
en de nieuwsbrief van Franklin ter Horst. En natuurlijk ook via allerlei buiten-landse bronnen. Ik hoop,
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dat wat ik hierbij doorgeef, duidelijk genoeg is en dat het u helpt om er in uw eigen situatie zoveel
mogelijk profijt van te hebben en te weten wat het beste is om te doen.
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Vaccines-Revealed Episode 1
interviews – geluisterd op 10-2-2021 (de dag dat deze episode beschikbaar was op internet)

Dr. Patrick Gentempo introductie
Episode 1: Covid-2 is niet alleen een virus, het heeft effect op allerlei aspecten van het leven, economisch,
sociaal, media, censuur etc. In deze serie hoor je dingen van experts (zonder winstoogmerk) die duidelijk
afwijken van wat je in de main stream media hoort.

Zach Bush Deel 1 (al 17 jaar specialist op het gebied van virussen)
Er zijn ongeveer 120 families verkoudheidsvirussen. Covid-2 maakt daar deel van uit. Het valt in de groep van
‘common cold’ (gewone verkoudheid); op basis van de symptomen wordt de specifieke diagnose vastgesteld.
In de wetenschap hebben we rond 20 jaar ervaring met dit soort virus. SARS kwam in 2001/2002 uit
China/Azië en duurde ongeveer 18 – 24 maanden voordat de mensheid en ook de omgeving weer in balans
waren. De ernst van het virus kwam door de diepere longeffecten: hypoxemie (zuurstoftekort). Mensen
kwamen in het ziekenhuis en het maakte niet uit hoeveel extra zuurstof men toediende; die werd niet
opgenomen. De ernstigste gevallen stierven. We hebben 9000 goed gedocumenteerde gevallen. De mensen
die geen levensbedreigende symptomen hadden, werden toen niet geteld; alleen de ernstige. Daardoor
hebben we geen compleet beeld. In 2011/2012 hebben we MERS gehad, wat gelukkig snel uitdoofde. Covid-19
is de aanduiding voor hoe het virus zich nu manifesteert, d.w.z. een bepaalde set symptomen. Het virus zelf is
Covid-2.
De PCR test is helemaal niet ontwikkeld om specifieke virussen aan te tonen. Deze methode levert teveel valse
positieven op naast correcte positieven om betrouwbare indicaties te kunnen geven. We kunnen door onze
ervaring met SARS en MERS zeggen dat het menselijk immuunsysteem na 2 jaar een balans bereikt waarin het
virus onder controle is. Eigenlijk heeft het dan geen zin om een vaccin te ontwikkelen, omdat de praktijk leert
dat, tegen de tijd dat je een getest en werkzaam vaccin hebt, ons immuunsysteem het zelf aankan. En je weet
niet hoe het virus er tegen de tijd uitziet wanneer het vaccin beschikbaar is; het kan zich alweer genetisch
hebben veranderd. Het doel van vaccins is dat de duur van de veroorzaakte ziekteverschijnselen korter zal zijn.
Onderzoek naar de effecten van vaccins leidden tot de conclusie dat mensen die zijn gevaccineerd gemiddeld
zo’n 6 uur minder last van de symptomen hebben als ze na die vaccinatie door het virus worden besmet.
Zoals hierboven gezegd is de PCR-test onbetrouwbaar, terwijl daar wel hele vergaande beslissingen op worden
gebaseerd. De medische wereld kent verschillende subgroepen, waarbij de ene subgroep nauwelijks ervaring
en inzicht heeft op het terrein van de andere subgroepen: klinisch management, klinisch onderzoek en
wetenschappelijk onderzoek. Terwijl de methoden om tot resultaten te komen niet zijn aangepast aan
situaties onder hoge druk, worden er toch vaak beslissingen genomen met heel veel impact.
Het aantal mensen dat aan de ziekte overlijdt wordt niet zuiver geteld. De situatie die zich heeft ontwikkeld,
heeft tot gevolg dat vaak de diagnose covid-2 wordt gesteld in gevallen die bij kritische beschouwing eigenlijk
aan andere doodsoorzaken zouden moeten worden toegeschreven. Desondanks is na een jaar gebleken dat
het aantal doden als gevolg van het virus meevalt en niet significant afwijkt van het dodental van eerdere
griepvirussen. In de VS, Canada en Australië is in de praktijk de afgelopen periode covid als doodsoorzaak
genoteerd waar dat maar mogelijk was, en soms zelfs terwijl de symptomen daar niet op wezen, waardoor de
getallen een onjuist beeld geven. Covid-2 valt qua effect absoluut niet te vergelijken met de pest of de Spaanse
griep. In 2019 was er een lage sterfte door griep, waardoor we hadden kunnen weten dat dit in 2020 zou
worden gecompenseerd met een hoger dodental. Zijn we echt in oorlog met covid-2?? In de 19e eeuw zijn de
virussen en bacteriën ontdekt en omdat de mens zich toen definieerde als een uniek onderdeel tegenover de
rest van de wereld, dacht men vanuit het beeld van wij mensen tegenover een vijandige natuur die we moeten
bestrijden. Het onderzoek sindsdien heeft duidelijk gemaakt dat er ook goede virussen, bacteriën etc. zijn,
zonder welke ons immuunsysteem geen weerstand zou kunnen handhaven of ons maag/darmstelsel voedsel
zou kunnen verteren. Na een half jaar ervaring met covid is het geschatte sterftepercentage alleen voor de
groep boven 70 jaar relatief groot: volgens de beste schatting overlijdt zo’n 5,5% van de mensen boven de 70
die met het virus worden besmet; voor de andere leeftijdsgroepen liggen die percentages aanzienlijk lager:
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0,5% tussen de 50 en 70 jaar, 0,002% voor 20-50-jarigen en 0,0003% voor jongeren tot 20 jaar. Deze getallen
zijn niet dusdanig dat ze de grote angst onder de bevolking en de vergaande maatschappelijke maatregelen
rechtvaardigen. Zach ziet de wereld van genomen [meervoud van genoom, P.G.] als de nieuwe telescoop om
naar het leven te kijken: in de loop van de menselijke geschiedenis is steeds genetisch materiaal in het
menselijke genoom opgenomen dat ons werd aangeleverd door goede virussen, als noodzakelijke bijdrage aan
onze overleving in een steeds veranderende biosfeer. Het is dus niet: wij als kwetsbare mensen die moeten
vechten tegen gevaarlijke en vaak dodelijke virussen. We moeten er voor waken te blijven hangen in dit
onjuiste negentiende-eeuwse paradigma en daar dus niet onze aanpak en onze politiek op baseren, omdat we
anders wel eens dat zouden kunnen bestrijden wat fundamenteel is voor onze overleving in de toekomst.

Del Bigtree
Del Bigtree werkt als filmproducer en programmamaker en hij zag al ruim van te voren aankomen dat er
toegewerkt werd naar massale vaccinatie als oplossing voor een toekomstige pandemie waarbij de bevolking
zich op basis van angst zou laten vaccineren. Hij verwachtte meer een ebolatype pandemie, maar niet dat de
hele wereld overgenomen zou worden. Hij heeft 5 jaar geleden de film “Vaxxed” gemaakt en is bevriend met
de filmmaker van “Plandemic”. Hij heeft Bill Gates gevolgd en zag dat de wereld klaar gemaakt werd voor
zoiets als nu. Het probleem dat de vaccinatielobby tegenkwam is de terughoudendheid bij sommige mensen
en groepen om zich te laten vaccineren. Hij gelooft dat het huidige coronavirus uit een laboratorium komt,
omdat de genetische verschillen met de eerder geïdentificeerde virussen vele malen groter zijn dan we
normaal in de natuur aantreffen bij een nieuw virus. Het virus heeft dus een genetische sprong gemaakt, die
niet op natuurlijke wijze te verklaren is. Verder gelooft hij niet dat dit virus gevaarlijk genoeg is voor de
ingrijpende maatregelen die genomen zijn. Door angst zijn mensen nu bereid om meer geloof te hechten aan
de arts [en de overheid, P.G.] dan aan God in wiens beeld we geschapen zijn, zodat beleidsmakers al jaren
bezig zijn om het recht - dat ieder mens heeft om te beslissen of hij chemische middelen wil gebruiken of niet
(de integriteit van het lichaam) – teniet te doen om uiteindelijk voor iedereen vaccinatie te kunnen afdwingen
en voor iedereen te bepalen op welke wijze het immuunsysteem van mensen wordt gecontroleerd, desnoods
met inzet van de politie- en de rechterlijke macht. De media die nu de doden verzwijgen die door het vaccin
vallen, zullen daar op een gegeven moment toch iets mee moeten doen om niet irrelevant te worden. Ze
kunnen er op een gegeven moment niet meer omheen omdat de bevolking, als ze dit verband wel gaan zien
wanneer meer mensen in hun omgeving na vaccinatie overlijden, anders steeds meer naar onafhankelijke
media gaan zoeken. Er zijn in California en andere staten gebieden waar 50% van de medici en
zorgmedewerkers zich niet willen laten inenten. Wat de gewone man betreft is het moeilijk te zeggen, omdat
je niet kunt meten hoeveel mensen de maskers dragen omdat ze het moeten terwijl ze het nut ervan niet
inzien. Er gebeuren echter overal zoveel dingen, dat we kunnen verwachten dat er meer mensen wakker
worden dan dat men wil dat we denken. Nu zegt 50% van de Amerikanen dat ze het vaccin niet vertrouwen.
Del zag een paar dagen geleden een miljoen mensen (vaders, moeders, grootouders en kinderen)
demonstreren voor een meer transparante regering in Washington DC en meer dan 99,9 % droeg geen
mondkapje. Zij zijn dus duidelijk niet bang voor het virus. Waarom is het zo politiek geworden? Wanneer
mensen mondkapjes dragen in een situatie waar dat niet verplicht is, kun je ervan uitgaan dat het in 9 van de
10 gevallen om een democraat gaat. Een wetenschapper die ik sprak (ik weet niet van welke partij) zei, dat
vooral democraten aan het virus zullen sterven, en hij bedoelde dat niet als grap. Door hun verwachting in een
gevaarlijke virale omgeving te leven, zijn ze meer gestrest, wat duidelijk effect heeft op je immuunsysteem en
op langere termijn op de gemiddelde overlevingskansen.
Del is niet pessimistisch; de mensen zijn tegenwoordig goed opgeleid en kritisch: het besef dat het zaaien van
angst voor het virus en de genomen maatregelen totaal buiten proportie zijn neemt steeds meer toe. De
vaccinlobby maakt zich dan ook ernstig zorgen over de gezondheidswerkers die zich niet laten vaccineren en
de hoge aantallen mensen die in opiniepeilingen zeggen zich niet te zullen laten vaccineren.

Robert F. Kennedy jr. , advocaat
Patrick: Hij is de zoon van Robert F. Kennedy, die de neef was van president John F. Kennedy. Hij is een
voorvechter in kwesties die controversieel zijn. Dat heeft hem veel kritiek opgeleverd, maar het gaat om de
waarheid, hij weet dat en hij zal zich niet terugtrekken of toegeven. Ik heb hem eerder geïnterviewd voor
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andere projecten waarin vaccins blootgelegd zijn. Ook het hele issue over glyfosaat en het opnemen tegen
giganten als Monsanto, en dan overwinning boeken. Met zijn aanpak heeft hij ook succes in zaken tegen de
farmaceutische industrie. Het werk dat deze man in de wereld van vandaag doet, vooral voor Children’s Health
Defence, dat ik persoonlijk ook ondersteun met mijn geld en tijd. Ik geloof dat het werk dat hij aan het doen is,
zo belangrijk is en zo kritiek, dat we allemaal aandacht aan hem moeten schenken.
Hij is in staat om de wetenschap die rond dit Covid-vaccin en het hele Covid-scenario bestaat te begrijpen, en
dat te integreren met mensenrechten, wetenschap, justitie, wetgeving en politiek. En in het bijzonder het
begrijpen van democratie en hoe al die dingen bij elkaar moeten komen. En dan kan hij het op een manier
presenteren die werkelijk uniek is.
Bobby, ik heb lange tijd heel erg uitgezien naar deze conversatie, omdat het nodig is om het grote geheel te
overzien en de verschillende onderdelen ervan zo te integreren dat het begrijpelijk is. Daarom denk ik, datje
zo’n effectieve advocaat bent. Om mee te beginnen: kun je ons jouw grote beeld van Covid geven?
(bovenstaande is het begin van de vertaling van dit interview, de rest is een korte samenvatting)
Hij heeft de kwalijke ontwikkelingen in een breder verband naar voren gebracht. Het gaat niet alleen om covid2. Het gaat ook over censuur, economie, doden die als gevolg van de genomen maatregelen vallen.
Bijvoorbeeld mensen die het psychisch niet bolwerken, of doordat er zoveel werkloosheid komt dat mensen
geen perspectief meer hebben, maar ook de gezondheidszorg niet meer kunnen betalen. Verder hoe de
Bigtech en de Bigpharma verstrengeld zijn met de politiek. Dat er onvoorstelbaar grote sommen geld bij
spelen. In deze tijd zijn wetten gemaakt die niet op de normale, democratische, manier tot stand zijn
gekomen. D.w.z. normaliter wordt een wet eerst helemaal doorgesproken met deskundigen en ook weer door
andere deskundigen bevraagd en doorgelicht. Uiteindelijk wordt een wet dan wel of niet aangenomen door
alles wat er over onderzocht en besproken is. In deze tijd wordt dit echter niet gedaan en zijn er toch heel veel
ingrijpende beslissingen genomen die dus niet doorgerekend of doordacht zijn op allerlei gevolgen. In de VS
heeft de middenklasse altijd een evenwicht gebracht voor de economie en de democratie. De toestand in de
VS dreigt nu te verworden tot een Latijns-Amerikaanse waar er alleen een elite is die de regering vormt en een
arme bevolking, die vaak tegen elkaar wordt opgezet of uitgespeeld, zodat de elite de macht kan behouden. In
de VS dreigt daardoor nu een totalitair systeem. Mensen die daarmee bekend zijn weten dat dit met een
stappenplan gerealiseerd wordt. De eerste stap is dat censuur wordt toegepast. De vrijheid van meningsuiting
wordt dus weg genomen, mensen durven bepaalde dingen niet meer te zeggen. Ook godsdienstvrijheid wordt
onder druk gezet, etc..

Andrew Wakefield
Andrew heeft medicijnen gestudeerd in Groot-Brittannië en is maagdarm-specialist geworden. Hij heeft 150
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.
Hij kwam in contact met ouders van een kind dat allerlei klachten had gekregen nadat het was gevaccineerd
met het BMR-vaccin tegen Bof, Mazelen en Rode hond. In het Engelse taalgebied wordt dit het MMR-vaccin
genoemd [een cocktail voor Measles (mazelen), Mumps (de bof) en Rubella (rode hond)]. De moeder legde
een verband tussen de vaccinatie en het autisme van haar kind. Wakefield onderzocht een twaalftal
vergelijkbare gevallen, waarvan de meeste ouders zelf al stelden dat de gedragsverandering bij hun kind was
begonnen binnen twee weken na toediening van het BMR-vaccin. Wakefield ontdekte tot zijn verbazing dat de
aanpak van de maag/darmklachten bij dergelijke kinderen ook de manifestatie van de autistische
verschijnselen aanzienlijk verbeterde. De publicatie van zijn bevindingen wekte veel ophef vanwege de
aanzienlijke gevaren die volgens hem konden kleven aan toediening van een drievoudig vaccin aan jonge
kinderen, wat het immuunsysteem tijdens een vroege ontwikkelingsfase van het kind te zwaar zou belasten.
Hij bepleitte daarom om enkelvoudig te gaan vaccineren tot deze zaken uitgezocht waren, maar de producent
verdedigde het tegelijk toedienen van de drie vaccins door te stellen dat ze niet bij hun onderzoek kinderen in
gevaar wilden brengen door placebo-vaccins toe te dienen of hen langer dan nodig de vaccins te onthouden en
hen daarmee extra risico te laten lopen. Dit programma werd dus belangrijker gevonden dan het welzijn van
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kinderen. Hem werd verteld als hij hiermee bezig zou blijven, hij zijn medische carrière kon vergeten. Hij heeft
gekozen voor het welzijn van mensen, want daarom had hij voor geneeskunde gekozen.
[Wikipedia schrijft: Omdat Wakefield een flinke som geld had ontvangen voor zijn rol als getuige-deskundige in
een zaak van ouders met autistische kinderen tegenover de producenten van het BMR-vaccin, en kort voor
publicatie van zijn artikel een patent had aangevraagd voor een alternatief vaccin waarop hij grote winst
verwachtte, kwam hij voor de medische tuchtraad op verdenking van belangenverstrengeling. Onderzoek van
de door hem voor zijn eigen onderzoek gebruikte gegevens bracht de tuchtraad tot de conclusie dat hij zijn
gegevens had gemanipuleerd om zijn conclusies te staven en hij duidelijk ook zelf belang had bij de uitkomst
van zijn onderzoek, wat hij niet bij publicatie had gemeld, zoals wel gebruikelijk is. Het medische tijdschrift
waarin zijn artikel was gepubliceerd, trok het daarop terug en Wakefield werd zijn bevoegdheid ontnomen. Hij
ontkende zelf dat zijn publicatie samenhing met een streven naar winst en dat zijn primaire bedoeling was het
belang van kinderen te verdedigen. Tegenstanders verwijten Wakefield dat zijn publicatie heeft geleid tot een
aanzienlijke daling van het aantal vaccinaties in Groot-Brittannië in het begin van onze eeuw waarna
kinderziektes als mazelen en kinkhoest weer de kop hebben opgestoken (toevoeging van de vertaler]
[Het commentaar van de redacteur daarop is, dat Wikipedia lang niet altijd echt objectief is en dus op allerlei
gebied niet te vertrouwen is. De farmaceutische industrie heeft helaas besloten, om de aparte vaccinaties van
mazelen, bof en rode hond onmogelijk te maken. Die mogelijkheid bestond eerst wel. Ze worden nu niet meer
geleverd. Daarmee wordt het mensen onmogelijk gemaakt om op een veiliger manier gevaccineerd te worden.
Dit is misdadig. Bovendien wordt aan dergelijke cocktailvaccins een stofje toegevoegd om de afweer extra te
activeren, en sommige kinderen kunnen niet tegen dat stofje volgens Tom O’Brian. De grote farmaceutische
bedrijven willen hun monopoliepositie natuurlijk behouden en proberen uit alle macht kleine ondernemers
stuk te maken. Het heeft Andrew Wakefield zijn reguliere baan gekost en het is dus volkomen
gerechtvaardigd, dat hij in zijn eigen onderhoud probeert te voorzien. Het is uit heel veel dingen duidelijk, dat
Wikipedia de zaken rond Wakefield heel verkeerd voorstelt. De rechterlijke macht heeft een verkeerd vonnis
geveld over Wakefield. Vermoedelijk is de rechterlijke macht omgekocht door grote farmaceutische bedrijven.
Uit andere interviews in deze serie blijkt trouwens heel duidelijk, dat juist kinderen die gevaccineerd werden
tegen mazelen, deze ziekte juist kregen. Het is ook heel duidelijk uit de censuur die nu op grote schaal
plaatsvindt op wetenschappelijke artikelen, dat als er bewijs in geleverd wordt dat vaccins helemaal niet zo
onschadelijk zijn als BigPharma beweert, tijdschriftredacteuren gedwongen worden om die artikelen terug te
trekken.]
Wakefield regisseerde in 2016 de film “Vaxxed” samen met Del Bigtree, waarin het verhaal is verwerkt van een
kind dat na vaccinatie autisme kreeg. De film werd op het laatste moment uit het Tribeca Film Festival te
Houston geweerd, maar juist daardoor kwam de film in het nieuws en kreeg ruime bekendheid.
[In een video “Controversial researcher claims link between vaccin and autism”, te zien via youtube van
#60MinutesAustralia, leggen duizenden ouders het verband tussen vaccinatie en autisme. Andrew heeft zelf 4
kinderen en heeft ze met tussenpozen elk vaccin apart gegeven. Daar pleit hij ook voor, maar andere medici
argumenteren dit weg.]
[Een tweede film heet “The Act” en gaat over een wet die in 1986 is aangenomen, waarin opgenomen is dat
farmaceutische fabrikanten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor nadelige gevolgen als gevolg van
het gebruik van hun product (1986, the Act, Official Trailer. 2020 via YouTube)].
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Vaccines Revealed Episode 2
Dr. Andrew Kaufman, psychiater
In de wetenschappelijke literatuur blijkt het een rommeltje te zijn.
Uit slechts enkele zieke mensen is longvloeistof genomen waarin allerlei deeltjes zitten die vooral van
menselijke oorsprong zijn. Korte genetische fragmenten worden eruit gehaald.
Het hele genoom van het covid-virus is ± 30.000 basen lang. Ze kijken naar fragmenten van slechts 100 of 200
lang. Hoe weet je dan waar die vandaan kwamen? Het is ongeveer de slechtste wetenschappelijke procedure
die ik ooit gezien heb. Hoe kun je zo een heel nieuw virus detecteren? Als je zelfs niet eens een controleexperiment uitvoert?
Je kunt bijvoorbeeld de longvloeistof van een gezond mens bestuderen of van iemand met een andere ziekte
en dan doe je dezelfde experimenten. Als een gezond mens diezelfde fragmenten heeft, kunnen we
concluderen dat het gewoon menselijk materiaal is. Maar deze experimenten zijn nooit gedaan. Wonderlijk
dat deze publicaties gewoon gepubliceerd worden, terwijl die meestal door collega-wetenschappers
gecontroleerd worden (‘peer review’ genoemd) voordat het gepubliceerd wordt. Controle-experimenten zijn
nodig. Men zegt het genoom [dit is het genetische materiaal, het RNA] van het virus geïsoleerd te hebben,
maar in werkelijkheid hebben ze materiaal uit de longvloeistof gebruikt, dat een mengsel is van materiaal dat
afkomstig is uit honderden verschillende bronnen. Minstens van verschillende bacteriën die in de longen leven
en van verschillende soorten menselijke cellen. Dan bepalen ze de volgorde van ± 20.000 fragmenten en
stoppen dat in een computer en die plakt dan al die stukjes aan elkaar en vult de gaten vervolgens op met
stukjes van andere virussen uit een bibliotheek of een andere gegevensbron. Dit is totaal belachelijk. Dit moet
dan het bewijs zijn, dat het virus werkelijk bestaat. Het is alleen een computermodel van een theoretisch virus
dat niet echt is aangetoond. Dan gaan ze de PCR-test er op loslaten, die helemaal geen test is die een specifiek
virus aantoont. Deze test is nooit bedoeld om op die manier te gebruiken. Die toont alleen maar brokstukjes
aan van iets. Maar zelfs als de test zou werken, men toont alleen maar brokstukjes aan waarvan de oorsprong
niet bekend is. Wat men voor waar aanneemt, is dat niet, want het is niet gebaseerd op goed
wetenschappelijk onderzoek.
Het is zo misleidend en ze claimen dat ze het hele virus kennen, maar dat is niet zo. In wetenschappelijke
artikelen wordt beweerd, dat de isolatie van het coronavirus een feit is, maar als je dieper graaft, dan kom je
er achter dat ze het niet over isolatie hebben. dat ze het virus niet apart genomen hebben en niet in staat
waren om het in alle opzichten te karakteriseren. Er wordt een verkeerde term gebruikt. Wat men in feite
gedaan heeft, is, dat de celcultuur, het materiaal uit de longen, op kweek is gezet en die werd ook nog
vergiftigd met andere stoffen. Dat is dus iets heel anders.
Een Europese journalist vroeg: “did you purify the virus and could you make it visible under a microscope?”
Dat is een meer definitieve manier om te vragen, en die onderzoekers hebben geantwoord dat ze dat niet
gedaan hebben. Het is verbijsterend dat er geen enkel goed bewijs is voor de oorzaak van deze pandemie.
Als er werkelijk een gezondheidssituatie was die het noodzakelijk maakt dat al die maatregelen nodig waren,
dan zouden we mensen op straat dood zien neervallen, in huis blijven en onze families beschermen en bidden
dat die pandemie over gaat. Er is niet zulke dood en destructie, maar er zijn alleen maatregelen van de
overheid.
Er worden een heleboel onjuiste data gerapporteerd in de media. Een heleboel frauduleuze en criminele
gegevens bijvoorbeeld in de overlijdenscertificaten. We moeten kijken naar de totale percentages van
sterfgevallen in de bevolking. Dit totale percentage zou dan veel hoger moeten zijn dan anders. De CDC
[Centers for Disease Control and Prevention] heeft een verwachting voor dit percentage opgesteld voor 2020,
maar dat werd veel te laag gesteld en is niet gebaseerd op gegevens van vroegere jaren. In 2018 was het
sterftepercentage in de V.S. bijna hetzelfde. Ook is het opvallend dat ontdekt is, dat bijna alle andere
doodsoorzaken, bijvoorbeeld hartaanvallen, kanker en andere oorzaken in de winter zoals griep, nu opeens
veel minder zouden voorkomen. In veel gevallen is covid dus niet de doodsoorzaak.
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In april 2020 was er inderdaad een abnormale hoge sterfte nadat de WHO de pandemie uitriep en alle
lockdown maatregelen genomen waren. En er was een campagne waarin angst werd bevorderd met de
verwachting dat er 2,2 miljoen doden zouden vallen in de V.S. Deze angst had een diep effect waardoor
mensen getraumatiseerd raakten. In New York bijvoorbeeld werden veel mensen met Covid naar verkeerde
plekken gebracht, kregen niet de juiste hulp en stierven. Anderen stierven omdat ze in ziekenhuizen niet goed
behandeld waren. Ook mensen die geen covid hadden stierven toen onnodig door verkeerde behandelingen.
Anderen met ernstige aandoeningen durfden niet naar het ziekenhuis te gaan vanwege angst voor besmetting
en stierven thuis. In de handelwijze binnen de zorgsector gingen er helaas heel veel dingen fout [omdat men er
niet op voorbereid was].
Mensen die gestorven zijn met een positieve PCR-test hoeven niet aan covid gestorven te zijn. De CDC en
andere instellingen hebben de artsen gezegd, dat als de doodsoorzaak onbekend was, dat ze dan covid
moesten invullen. Ziekenhuizen kregen veel meer betaald als ze covid als doodsoorzaak aangaven i.p.v. een
andere oorzaak. Verpleegsters meldden‘ under cover’ dat zelfs mensen die negatief getest waren, covid als
doodsoorzaak kregen. Er kwamen praktisch geen autopsies.
Veel deskundigen zijn het met me eens dat het geen gevaarlijke ziekte is.
Hij werd ontslagen bij zijn laatste medische baan omdat hij geen masker wilde dragen. Men is nu het hele
gezondheidssysteem totaal aan het veranderen. Niet artsen maar AI [Artificial Intelligence; kunstmatige
intelligentie]) moeten de beslissingen gaan nemen. Ze gaan de beslissingsbevoegdheid van de artsen afnemen.
Als je buiten het systeem denkt, kun je ook kijken naar wat de mogelijkheden in de natuur zijn om ziekten te
genezen die niet geneesbaar zijn door de medische wetenschap.

Dr. Andrew Wakefield, filmmaker en arts
Patrick: Dr. Wakefield is een pionier op het gebied van vaccins, hij was een van de eerste mensen die het
paradigma van vaccins in twijfel trok. Tot op de dag van vandaag wordt hij op een steeds meer escalerende
manier boosaardig aangevallen door mensen die de agenda hebben om in de wereld verkeerde zaken terug te
brengen. Hij is een heel knappe, bijzonder goed opgeleide en welbespraakte man over dit onderwerp.
Wanneer mensen hem aanvallen doen ze dat op zijn persoon. Luister naar zijn logica en redenaties en zijn
gebruik van gegevens in de wetenschap om tot zijn conclusies te komen. Hij ontmaskert sommige van de in
het oog springende onjuistheden in het hele vaccinatieprogramma. Hij heeft er zijn passie en missie van
gemaakt om dit in de wereld uit te dragen. En ik vind zijn verhaal buitengewoon onthullend.
Kunnen we misschien beginnen met je kijk op covid in het algemeen, voordat we gaan naar de aspecten van
de vaccins. Hoe zie je het covid-scenario en hoe de regeringen er op reageren?
Andrew: Mijn blik op covid is gevormd door een ervaring met SARS, het was een van de oertypische uitbraken
van pandemieën of randpandemieën van een coronavirus vaccin dat in het Verre Oosten opduikt. Het was
ongeveer een decade geleden had ik contact met een ex-lid van MI5, de Britse geheime dienst. En hij was daar
in dienst geweest als een expert-hacker, een buitengewoon goede hacker die overal en op elke plaats in
andere computersystemen kon komen. Hij zei tegen mij, dat deze uitbraak van een nieuwe virusinfectie die uit
het Verre Oosten kwam: ik heb zojuist ontdekt toen ik op de computer bezig was, dat die uitbraak het gevolg
was van een aardbeving die een faciliteit voor biologische oorlogsvoering in China getroffen had. En hij had
onmiddellijk een telefoontje gehad van een oppasser – kennelijk hebben mensen in zo’n groep van hackers
een soort oppasser en die kan aan de hand van een soort handtekening zien waar je mee bezig bent – je moet
vergeten wat je zojuist gelezen hebt en je mag het nergens navertellen. Hij had er geen reden voor om me dit
te vertellen, hij deed het gewoon in onze plezierige conversatie over hacken dat hij dat had ontdekt tijdens
een hackersoefening. En dat was fascinerend, omdat we daar een door mensen gemaakt potentieel biologisch
wapen dat verantwoordelijk was voor wat bleek de uitbraak van SARS te zijn, die erg snel weer verdween. En
zoals we weten, heeft dit terloops geleid tot een zeer onsuccesvol en gevaarlijk vaccinatieprogramma of een
poging om een vaccin te maken in een laboratorium.
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Patrick: Kun je nog wat meer vertellen over die poging om tot een SARS-vaccin te komen?
Andrew: Zeker. Er zijn veel pogingen gedaan om vaccins te produceren tegen corona-virussen. Ze zijn
bijvoorbeeld de veroorzaker van gewone verkoudheid. SARS ging [gelukkig] niet door, SARS-vaccins mislukten
om een andere reden, namelijk zij dienden een vaccin toe aan fretten in een laboratorium. Fretten hebben een
immuunsysteem dat vreemd genoeg niet erg verschilt van dat van de mens. Daarom worden fretten dikwijls in
experimenten met vaccins gebruikt die bestemd zijn voor menselijk gebruik. En in die omstandigheden gaven
ze dat vaccin aan de fretten en de fretten leken het goed te doen zonder echte problemen. Zij ontwikkelden
een nieuwe respons waaruit bleek dat het vaccin werkte. Maar dat was totdat die dieren opnieuw werden
blootgesteld aan een natuurlijke corona-infectie met het SARS-virus. Toen werden ze extreem onwel en veel
van die dieren stierven. En dat was een immuun-pathogenetische priming [een automatische reactie op een
prikkel die er eerder is geweest]. Het immuunsysteem van de fretten had een automatische reactie gekregen
door het vaccin en ging overreageren toen het in contact kwam met het natuurlijke virus. [zie het getoonde
artikel van Tseng et al. 2012. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary
immunopathology on challenge with the SARS virus. Gepubliceerd in PloS One 2012, 7 (4)]. En dat was
catastrofaal en dat leidde er toe, dat men stopte met het maken van dat vaccin. Gelukkig is die ziekte toen snel
uitgestorven en werd het geen grote kwestie. Dat was dus een grote les wat de gevaren betreft bij het maken
van een coronavaccin.
Patrick: Denk je, dat ze genoeg veiligheidstesten gedaan hebben bij die pathogene priming om in staat te zijn
te zien of die respons een rol zou kunnen spelen bij de vaccins die nu voor Covid-19 op de markt komen? Of
denk je, dat ze hier een belangrijke stap hebben overgeslagen?
Andrew: Ze hebben beslist een stap overgeslagen. Ze hebben helemaal geen testen op dieren uitgevoerd, en
dit is zelfs nog meer buitengewoon vanwege de ervaring met SARS, dat hen zou worden toegestaan om
eventuele kandidaten voor vaccins tegen coronavirussen te produceren en ze aan mensen te geven zonder dat
die vaccins een geschikte en veilige manier van testen op dieren hebben ondergaan. Dat is heel alarmerend.
We zijn nu in een situatie beland, waarin mensen een of zelfs twee injecties van het Pfizer-vaccin hebben
gekregen. En veel van die mensen zullen in de loop van de tijd opnieuw blootstaan aan een coronavirus. En we
moeten afwachten en zien, wat er dan gaat gebeuren. Ja, het is buitengewoon zorgelijk, en de mogelijkheid
van pathogene priming en ernstige nadelige reacties en zelfs dood is heel reëel.
Patrick: Het is hoe dan ook ironisch en zeker niet humoristisch, dat het vaccin feitelijk de respons op het
pathogeen, het virus, versterkt, in zoverre het lichaam overreageert en een akelig effect creëert, terwijl het de
bedoeling is dat het lichaam beschermd wordt, wat het verondersteld wordt te doen. We kijken naar deze
verschillende vaccins tegen coronavirussen die nu op de markt gebracht worden, en er zijn verschillende
soorten. Kun je het misschien hebben over de verschillende soorten vaccins en wat de theorie daarachter is?
Andrew: Er zijn veel soorten vaccins waarmee op dit moment geëxperimenteerd wordt, maar er zijn er twee
die echt op de voorgrond treden. Het eerste is het Pfizer-vaccin, dat een product is dat op RNA gebaseerd is.
Wat betekent dat nu? Hier hebben we een probleem omdat dergelijke vaccins in wezen helemaal geen vaccin
zijn. Een echt vaccin bevat een deel van een bacterie, een deel van zijn celwand, een gedode bacterie, of
bijvoorbeeld een levend virus, en die dingen zijn op zichzelf antigenisch. Daarmee wordt een immuunrespons
opgewekt in degene die ermee ingeënt wordt en de bedoeling daarvan is dat dat beschermend werkt. De RNAvirusvaccins die zo ten onrechte benoemd worden, doen dat niet. Het RNA codeert voor een eiwit. Het heeft
een genetische afdruk voor een eiwit. Het is werkelijk de basis om in de menselijke cel te komen, en dan te
coderen voor de productie van een eiwit door die cel. Dus het werkt indirect.
Wat we echt aan het doen zijn, is in werkelijkheid genetische manipulatie. We geven een viraal gen dat de
menselijke cel de instructie geeft om eiwitten van het virus te genereren, waarna het immuunsysteem dan
hopelijk een immuunrespons uitvoert. Het heeft de verkeerde naam gekregen, denk ik. Het is geen vaccin, het
is genetische manipulatie, en dat heeft belangrijke gevolgen omdat we te ver zijn gegaan. We bieden de
farmaceutische industrie de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid te ontlopen voor vaccins die tijdens de
kinderjaren gegeven worden, die worden goedgekeurd in de CDC-regelgeving, en nu ook onder de PREP-wet
aan al degenen in de verandering van de levering van coronavirusvaccins die worden goedgekeurd, of op zijn
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minst tijdelijk goedgekeurd door de FDA. Wat we daarom feitelijk doen is, dat we genetische manipulatie
toestaan zonder dat de industrie er verantwoording voor hoeft af te leggen, en dat heeft alarmerende
consequenties in de toekomst.
Patrick: Je hebt zojuist iets gezegd, dat ik nog niet eerder gehoord heb over verantwoordelijkheid, dat echt
mijn aandacht trok. Je hebt films gemaakt rond die wet, waarmee de regering van de V.S. besloot om zich te
gaan gedragen als een verzekeringsmaatschappij of om farmaceutische bedrijven van hun
verantwoordelijkheid te ontheffen bij het maken van vaccins, omdat geen private verzekeraar hen zou
verzekeren. En dat was, denk ik, een omslagpunt in de hele vaccinagenda, en dat leidt tot een zeer
voorspelbaar en onwenselijk resultaat, waar we nu bij zijn uitgekomen. Tussen twee haakjes, ik wil je graag
feliciteren. Je hebt een briljante film gemaakt, en mensen die die nog niet gezien hebben, zouden die moeten
zien en ondersteunen wat jij aan het doen bent. Bovendien heb ik mij niet eerder gerealiseerd, wat je zojuist
zei, dat men de vrijwaring voor de coronavaccins in de leveringsketen naar beneden heeft bijgesteld. Is dat
juist?
Andrew: Inderdaad, iedereen in de leveringsketen. Onder de PREP-wet, P-R-E-P, wat een wet is om voorbereid
te zijn op noodsituaties, die juist de bedoeling heeft om vrijwaring van verantwoordelijkheid te geven, gebeurt
dat nu voor iedereen in de leveringsketen van het vaccin, of het nu is bij de productie, de distributie, de
handhaving van de koeling (wat zoals je weet nodig is bij deze vaccins om ze op een heel, heel lage
temperatuur te bewaren), of het beheer. Iedereen die daarmee bezig is, hoeft zich te verantwoorden.
Patrick: Oef! Ze hebben iets slechts genomen en hebben het onder dwang erger gemaakt. We hebben nu dus
een uitgebreide vrijwaring, we hebben niet-geteste vaccins, dat is verbijsterend, en dan hebben we een nieuw
type vaccin met een verkeerd label, want het is niet eens een vaccin. Mensen hebben vaccins al geaccepteerd,
maar ze accepteren genetische manipulatie niet, en dat is waarschijnlijk de reden dat ze er niet de juiste term
voor gebruiken. Wat je zegt is feitelijk, dat het iets is dat niet bewezen is. Denk je dat er risico’s of mogelijke
risico’s zijn of mensen wel begrijpen wat RNA-“vaccins” zijn?
Andrew: O, zeker. Het beangstigt mij. Het is angstaanjagend. Wanneer je daarmee ingeënt wordt … het is
nooit eerder gedaan. We hebben er geen ervaring mee. We hebben geen idee, wat we aan het doen zijn. Zoals
het op mij overkomt, is het Jurassic Park dat bijna ontsnapt van het eiland. Het probleem is, dat je het er niet
meer uit kunt halen, als je eenmaal ingeënt bent. Het zit dan in je cellen en het gaat doen wat het maar doet,
en je kunt er niets meer aan doen. Een jaar in de toekomst, of vijf jaar [of meer] in de toekomst, is het
verantwoordelijk voor de productie van een eiwit dat een auto-immuunrespons veroorzaakt als de juiste
trigger optreedt, en dat zal dan 5, 10, 20% van de bevolking treffen en een catastrofe veroorzaken. Aangezien
de veiligheidsstudies maar gedurende een korte tijd gedaan zijn, zal het onwaarschijnlijk zijn dat die nadelige
reacties aan het vaccin zelf worden toegeschreven. Het is dus een enorm probleem.
De andere benadering voor vaccins die gunstig is ontvangen op de markplaats is het type Frankenstein-virale
vaccins. Wat ze daarbij doen is, dat ze een gewoon virus nemen dat mensenziek maakt, een adenovirus, een
DNA-virus, en dan nemen ze een segment van het genetische profiel daarvan en dan stoppen ze dat in het gen
dat codeert voor de essentiële eiwitten van het coronavirus. Daarmee maken ze een hybride van een
adenovirus en een coronavirus. En wat ze doen is, dat ze van het adenovirus het gen verwijderen dat het
mogelijk maakt om zich te vermenigvuldigen. Ze zullen zeggen, o, dat is veilig, want dat virus kan zich niet
vermeerderen. Ze zeggen: het kan zich dan niet vermeerderen in het lichaam. Maar wat het wel kan doen
omdat er coronavirusgenen in gebracht zijn, is, dat het eiwitten van het coronavirus gaat maken, en dat gaat
een immuunreactie veroorzaken.
Dat lijkt allemaal mooi en aardig, maar we weten uit studies van het adenovirus, dat een algemeen
voorkomend menselijk virus is, en als mensen dat binnenkrijgen, dan kan een adenovirus dat er niet verwant
aan is, het inactief gemaakte adenovirusgen herstellen in die genconstructie. Dat kan het mogelijk maken dat
het zich opnieuw gaat vermeerderen. Er bestaat een interactie tussen virussen waarvan we heel weinig
begrijpen. Dus de zekerheden die we geven over de mogelijkheid of de onmogelijkheid van dat virus om zich te
vermeerderen, is werkelijk niet bewezen door de wetenschap. Daarom ben ik ernstig verontrust over beide
benaderingen.
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Opnieuw zeg ik, die benaderingen zijn niet eerder gebruikt in mensen, alhoewel deze Frankensteinconstructies al gebruikt zijn. Ze werden gebruikt in het Verre Oosten in het vaccin tegen denguekoorts, waar
ze, denk ik, als basis het virus voor gele koorts hebben gebruikt, net als het adenovirus, en hebben daar de
genen van het denguekoortsvirus ingestopt. En dat heeft dezelfde pathogene priming veroorzaakt. Het werd
aan vele duizenden kinderen gegeven. En nadat dat gebeurd was, hoewel ik geloof dat de firma het al wist
voordat het een vergunning had gekregen, en die kinderen weer met de natuurlijke variant van het
denguekoortsvirus geïnfecteerd werden, ze er heel ernstige reacties door kregen, ziekenhuisopnames en
dood, en dat vaccin werd uit de markt gehaald. Het zou in de eerste plaats nooit op de markt hebben mogen
komen. Opnieuw is dit een duidelijk bewijs voor de echte gevaren van deze Frankenstein-achtige vaccins.
Patrick: Dit is erger dan er alleen rillingen van te krijgen. We doen alsof we God zijn, en dan in overmoed of
met arrogantie zeggen we dan dat testen niet nodig is. We zijn slim genoeg om te weten wat dit teweeg gaat
brengen. Zoals je aanhaalde, je kunt de geest niet in de fles terugstoppen. Het is niet zo, dat als ze een fout
maken, dat ze kunnen zeggen, o, hier is het tegengif, als ze het fout hadden. Er is geen oplossing voor. Het is
iets dat niet kan worden omgekeerd. Is er een of ander gevaar, dat als iemand deze vaccins gekregen heeft, dit
overgedragen kan worden op andere mensen, of is het gevaar en het risico alleen voor henzelf?
Andrew: Bij het RNA-type vaccin is dat niet zo, denk ik. Het is geen levend virus dat gebruikt wordt. Daarom
kan het zich niet vermeerderen en komt het bijvoorbeeld met speeksel of met ademhaling naar buiten. Maar
als het vaccin met de adenovirusconstructie een ander adenovirus langs natuurlijke weg ontmoet waardoor
het in staat gesteld wordt om zich te vermeerderen, dan is het antwoord, ja. Dan heb je de situatie dat het zich
wel horizontaal naar andere mensen in die gemeenschap kan verspreiden.
Patrick: Ik vind het enorm verontrustend, dat als ik heb gekozen om geen coronavirusvaccin te krijgen en als
toch iemand anders er wel voor kiest, dat er dan toch een kans is dat ik wordt blootgesteld aan iets dat ik
probeer te voorkomen door niet gevaccineerd te worden. Heel eerlijk gezegd, ik probeer mij voor te wenden
dat mensen niet zo kwaadaardig kunnen zijn, maar ik heb nu teveel gezien. Dat zou een bedoeling kunnen zijn
die er achter zit, zeggende, oké, dat als bekend is dat wat meer dan 50% van de bevolking het vaccin niet zou
willen nemen, dat hun slinkse plan is: dat is prima. Want de helft die het wel gekregen heeft en het onder de
rest van de bevolking verspreid, dan krijgt iedereen het.
Andrew: Ja. Net als jij ben ik erg bezorgd geworden. Ik heb ongeveer ieder pervers en ieder pathologisch
gedrag van deze soort mensen gezien. Een ander ding waarover ik wilde spreken was het opduiken van nieuwe
stammen van het coronavirus die zich anders gedragen en andere kenmerken hebben vergeleken met de
oorspronkelijke stam die werkelijk in de eerste 12 maanden van deze epidemie domineerde, omdat ik denk,
dat dit een bijzonder belangrijk ding is dat we over het hoofd hebben gezien. Het komt neer op
evolutiebiologie. Wat we nu in het nieuws horen is dat er een nieuwe variant van het coronavirus is in GrootBrittannië, dat meer besmettelijk is.
Dan duikt het op in Zuid-Afrika en ook in Colorado en Californië, en plotseling is het overal. Deze nieuwe stam
heeft een sterkere neiging om zich te verspreiden, die in meer besmettelijk en gemakkelijker overdraagbaar.
En waarom zou dat gebeuren? In termen van evolutiebiologie is het zo dat RNA-virussen steeds maar weer
blijven muteren. Zij zijn daar veel gevoeliger voor dan DNA-virussen zoals bijvoorbeeld herpesvirussen, omdat
zij geen correctiefunctie of effectieve correctiefunctie bezitten om genen te herstellen wanneer ze zich aan het
delen zijn. En daarom zien we altijd weer mutaties optreden bij RNA-virussen. Maar de overgrote meerderheid
van die mutaties hebben geen voordeel boven de bestaande en daardoor sterven ze uit. En dan blijft de
oorspronkelijke stam dominant.
Het is trouwens zo, dat deze infectiebron zich niet gedraagt als een typische ademhalingsinfectie. Wat
gewoonlijk gebeurt bij zo’n ademhalingsinfectie als die ontstaat, is een snelle toename, een piek, een afname
en dan verdwijnt die. Maar dat is niet gebeurd en wat we in de plaats daarvan zien, is een afvlakking van de
curve, een doorgaande infectie, en dan nu het opduiken van nieuwe stammen. En we kunnen ons afvragen:
hadden mensen daar de hand in? En het antwoord is grotendeels ja, zelfs hoe totaal gebrekkig het dragen van
mondkapjes, afstand houden en lockdowns zijn in termen van het controleren van de infectie en zijn
verspreiding, zij het niettemin zullen hebben gemodificeerd, veranderd. En door het te modificeren, door het
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moeilijker te maken voor het virus om zich te verspreiden, brengt dat een genetische selectiedruk op het virus.
Met andere woorden, als er onder de mutaties zijn die zich gemakkelijker kunnen verspreiden, dan zullen zij
een overlevingsvoordeel hebben in omstandigheden waarin de mens juist probeert om de verspreiding te
voorkomen.
Dus wat je dan doet door middel van lockdown, mondkapjes en afstand houden, is het bevorderen van het
ontstaan van nieuwe stammen met het overlevingsvoordeel van grotere overdraagbaarheid. Die zullen
overleven, en dus wat we hebben gedaan door middel van onze onvolmaakte tussenkomst, juist deze nieuwe
stammen hebben gecreëerd die bijzonder overdraagbaar zijn. Dat maakt hen niet noodzakelijkerwijs
gevaarlijker, maar ze verspreiden zich gemakkelijker. En ik geloof dat we dat gedaan hebben. En ik denk, dat
als we het virus de kans hadden gegeven om op te komen, te pieken, af te nemen en te verdwijnen, terwijl we
degenen die het grootste risico zouden lopen, zouden beschermen, dan was het verdwenen; dat was duidelijk
vanaf het allereerste begin. We hebben dat ook vanaf het begin gezegd: laat het gebeuren en dan komen we
ervan af. Maar we hebben dat niet gedaan. We zijn tussenbeide gekomen, we hebben een genetische
selectiedruk op het virus gezet, e nu hebben we stammen die meer overdraagbaar zijn.
Er zit een grote les in en dat is, dat vaccins niet volmaakt, perfect zijn. Die zorgen er niet voor dat we van het
hele virus af komen. Zij stellen niet iedereen in staat om beschermd te zijn tegen een infectie. En dus zal de
onvolmaakte natuur van de vaccins nog weer een andere genetische selectiedruk op het virus leggen, die
stammen zullen doen opkomen die resistent zullen zijn tegen de immuniteit die door het vaccin teweeg
gebracht worden, net zoals bacteriën die resistent worden tegen antibiotica. Als het antibioticum onvolmaakt
was en van de 5% van de bacteriën er 1% overleeft, dan worden ze de dominante stam en waren ze resistent
tegen het antibioticum. En dat is een heel gevaarlijke situatie.
Wat we dus aan het doen zijn door onvolmaakte vaccins te geven, is, dat we de opkomst van vaccinresistente
virussen aanmoedigen. Wat zal het antwoord zijn? We hebben een ander vaccin nodig, laten we een ander
vaccin maken, en laten we dan weer een ander vaccin maken, enzovoort. En dat hebben we met de griep
gezien, en zo worden aan de mensen nu elk jaar vier verschillende griepvaccins gegeven, omdat ze iedere keer
weer stammen zien opduiken die de vaccins ontwijken of ertegen resistent worden. En dat is in het geval van
dit coronavirus een echt issue, omdat het is als een spel van kat en muis. En de vraag is, Patrick, wie is de kat
en wie is de muis in die situatie?
Patrick: Ik begrijp deze twee vraagstukken helemaal, en je hebt gelijk. Ik denk dat je een stap terug doet en
naar het grote beeld kijkt en in wezen misschien een beetje eleganter vanuit de ontologische kijk op de dingen,
door te zeggen dat het belangrijk is om wat dieper door te dringen en te zeggen dat, als we dit doen, dan zal
dat gebeuren, en als we dan dit doen, dan … Maar kijkend naar het grote geheel met betrekking tot antibiotica
en hoe we dachten dat we de microwereld meester werden, maar in de plaats daarvan nu superstammen
creëerden die veel bedreigender zijn dan iets dat daarvoor bestond. En dat dezelfde principes gelden voor
vaccins en virussen. Het moet zo ook zijn, want het is gewoon de natuurlijke orde van dingen, en het is een
perfect voorspelbare uitkomst. Als chiropractor in de zestiger en vroege zeventiger jaren waren we onder
collega-chiropractors aan het praten over de aangeboren intelligentie van het lichaam, omdat we door onze
manipulatie en interventie steeds sterkere microben zien opkomen.
En tezelfdertijd krijgen we steeds zwakkere immuunsystemen als bijproduct. En dat is een recept voor een
ramp. We werden kwakzalvers en charlatans genoemd omdat we er toen vraagtekens bij plaatsten en nu zien
we wat de waarheid is. Ik heb twee vragen,. De eerste is: met de nieuwe stammen die nu in het nieuws zijn
meer besmettelijk en dergelijke. Zelfs bij het conventionele denken van de mensen die die vaccins maken en
hun eigen paradigma hebben, zullen de in omloop zijn de vaccins zelfs in hun model werken tegen de nieuwe
stammen of moeten ze nu aan het werk gaan om vaccins tegen die nieuwe stammen te maken in, zoals je zei,
een kat- en muisspel?
Andrew: Wel, het is interessant dat de gegevens die uit Zuid-Afrika komen, en deze opkomende stammen
daar, suggereren dat er mutaties zijn in het gen van het spike-eiwit, dat waarschijnlijk zal leiden tot andere
antigene kenmerken, een ander vermogen om een reactie teweeg te brengen, en een weerstand tegen de
immuniteit die kan ontstaan tegen de oorspronkelijke vaccinstammen. Dus ze beseffen het, niet in het minst
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van wat betreft andere vaccins, zoals bijvoorbeeld voor de mazelen. We hebben de opkomst van
vaccinresistente stammen van het mazelenvirus gezien doordat er intensief gevaccineerd is. Zoals je ook hebt
aangeduid, dit is volkomen voorspelbaar gebaseerd op onze kennis van evolutiebiologie. En daarom vermoed
ik, dat ze het hebben verwacht en hun antwoord zal zijn dat ze een nieuw vaccin gaan produceren. Ik denk dat
we die krantenkoppen spoedig zullen zien. Als deze nieuwe virusstammen zoals de opkomende stammen in
Zuid-Afrika inspelen op de immuniteit die door het vaccin wordt teweeggebracht, dan moeten we het vaccin
veranderen om het bij te houden. Dus we zijn dat spelletje dan aan het spelen.
En dat zal dan nog verdere genetische selectiedruk veroorzaken, nog meer mutatie, en er zal een ander vaccin
nodig zijn, en dat blijft dan doorgaan. Dit is een desastreuze ontwikkeling. We zouden het virus vanaf het begin
hebben moeten toestaan om op te komen, te pieken en af te laten nemen, en er op geen enkele manier een
selectiedruk op te leggen; laat het zich gewoon onder de bevolking verspreiden. Iemand zei, en ik dacht dat
het Brad Thomas was, een adviseur van Trump: “Het grootste wapen dat we bij deze ziekte, deze infectie
hebben, is de jeugd. Zij lopen geen enkel risico om eraan te overlijden, laat het gebeuren dat ze besmet raken
zodat er groepsimmuniteit gaat ontstaan, bescherm degenen die een hoog risico lopen wanneer deze dingen
gebeuren, en dan zullen we een situatie krijgen dat het virus achteruitgaat en verdwijnt, en dan kunnen we
teruggaan naar normaal. Maar we hebben dat niet gedaan. We moesten zonodig tussenbeide komen.
We hebben op verschillende niveaus ingegrepen en ze waren allemaal uitdagend, en dat kan je niet doen. De
natuur zal winnen, de natuur zal zegevieren, je kunt de natuur uiteindelijk niet voor de gek houden. Je kan
misschien op korte termijn denken, tijdens de wittebroodsweken, dat je de natuur verslagen hebt, maar dat
heb je niet. En we zien nu de opkomst van ernstige poliomyelitis in de ontwikkelingslanden als de
consequentie van de orale toediening van het poliovaccin. We zien de opkomst van mazelenstammen die
resistent zijn tegen immuniteit die door het vaccin worden geproduceerd. Maar het gevaar is dat de
kenmerken zijn van die opkomende mazelenstammen verbonden zijn met heel ernstige, fatale
hersenontsteking. Dat is geen goed nieuws. En ik denk dat ik veel meer een aanhanger ben van de
chiropractische kijk hierop dat we de natuur veel meer moeten vertrouwen. We moeten die niet alleen
vertrouwen en respecteren, we moeten van het geloof af dat we moeten heersen over de microben. We
moeten er op een hele andere manier naar kijken.
Patrick: En wat je punt over de mazelen betreft: we hebben iets genomen dat geen levensbedreigende ziekte
is. Als je het als een kind doormaakt, ontwikkel je je beter en krijgt een grotere immuniteit als resultaat,
enzovoort. En nu is het veranderd in iets dat mogelijk een lethale ziekte is, zoals het nooit tevoren was. De
filosoof Ayn Rand haalde iets aan, dat altijd bij me bleef hangen: “Als we natuur willen beheersen, moeten we
die gehoorzamen”. Je kunt gewoon niet bepalen dat we gaan beslissen wat de regels van de natuur zijn en dat
we die dan gaan manipuleren tot de kijk op de wereld die wij hebben, we kunnen die arrogantie niet hebben.
Is het wat jij begreep wat Zweden begreep en waarom zij de positie hebben ingenomen die ze innamen?
Andrew: Ik denk dat zij heel veel meer weloverwogen waren in hun benadering. Zij werden niet gedreven door
deze agenda van alleen maar een vaccin, die duidelijk een commerciële onderbouwing had. Zij besloten op
basis van hun begrip van het gedrag van deze ademhalingsvirussen, dat dat is wat ze moesten doen en dat is
wat ze hebben gedaan. En ik denk, dat dit de juiste benadering was. Ik ben er zeker van dat het de juiste
benadering was.
Patrick: Het heeft zich bewezen.
Andrew: Waar we nu in zitten, is een eindeloze lockdown. Hoe kunnen we hier uit komen? Hoe kunnen we uit
deze situatie komen die leidt tot lockdown, verwoesting van de economie en van kleine ondernemingen, het
dragen van maskers door kinderen op school? Het is gewoon een ramp, en wij hebben dit zelf gedaan: een
combinatie van een geloofssysteem en de aandrang om het profijt van de benadering van vaccins en vaccin
alleen te maximaliseren die werkelijk de overhand heeft gehad en die echt moet veranderen.
Patrick: De omstandigheden zoals je die noemt, zijn, denk ik, zodanig, dat het politieke milieu daaromheen, de
beleidsmakers, zo ingekapseld zijn in hun lockdown-quarantaine-vaccin-red-ons- agenda. En er is duidelijk
bewijs waarbij Zweden een gegeven is dat ze het compleet verkeerd hebben. Maar hoe moeten ze zich gaan
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vertonen aan het volk na het vernietigen van hoeveel levens, bedrijven en economieën, waarbij ze ook een
grotere kloof tussen arm en rijk creëren? Ik bedoel: hoe moeten ze zich vertonen en zeggen: o sorry, hoor, we
hebben het verkeerd gehad en we gaan het nu rechtzetten. Het lijkt er op, dat ze nu al zoveel in hun agenda
geïnvesteerd hebben, dat ze zich er moeilijk uit kunnen terugtrekken. En het is een dodelijke spiraal waarvan ik
niet weet hoe we er uit kunnen komen, tenzij er misschien een grootschalige rebellie, verzet komt dat we het
kunnen keren. Wat denk jij daarvan?
Andrew: Als ik naar het grote plaatje kijk, en soms ga ik [in mijn denken] omhoog naar de maan en kijk ik neer
op de aarde, en denk, wat betekent dit nu allemaal echt? Wat is er hier gaande? In welke mate was dit
voorspelbaar en te begrijpen? Je zou kunnen redeneren, dat vaccins als een principe en als een praktische
benadering een fiasco is. Zoals ik al eerder vermeld heb, zien we uitbraken van polio, waarbij de meerderheid
van die uitbraken wereldwijd worden veroorzaakt door het mondeling toedienen van het poliovaccin. Ons was
verteld dat het poliovirus was uitgeroeid, maar nee, het komt op een erge manier terug in derdewereldlanden.
We hebben de firma Merck voor de rechter vanwege vervalste gegevens over de effectiviteit van het vaccin
voor de bof omdat het een fiasco was. We hebben virusstammen die multiresistent zijn tegen mazelen die
wereldwijd opduiken na intensieve vaccinatie.
We hebben het falen van het kinkhoestvaccin die die nare hoest veroorzaakt. We hebben Peter Obi die
gegevens uit West-Afrika publiceert, die aantonen dat DTP-vaccin meer kinderen gedood heeft dan er zijn
gered van ziekten waarop gemikt wordt zoals difterie, tetanus, kinkhoest, en ik kan nog wel verder doorgaan.
Vaccins falen over de hele linie, en ik geloof, dat het vertrouwen in beleidsmakers in de gezondheidszorg lager
is dan ooit. En wat we nu hebben gekregen is Covid, en dit was in veel opzichten een pad van weesgegroetjes
tot Maria. We zijn de harten en het denken van het publiek aan het terugwinnen door 1) hen bang te maken,
en 2) hen een vaccin te geven dat hen zal redden. En dat was een vreselijke fout, omdat, wat we nu zien is een
compleet wantrouwen in de beleidsmakers, en als de waarheid boven tafel komt, het beslissingsproces dat
daar achter zit en de verplichting van de politici om dit vaccin te verkopen om wat voor reden dan ook: het
gaat een vreselijke mislukking worden. En de beleidsmakers en de farmaceutische industrie zijn de enigen die
het zich zelf moeten verwijten.
Ik zag juist gisteren een krantenkop, dat ze hoopten dat ze nu 20 miljoen doses of meer, of nog meer, konden
uitgeven. En ze hebben het maar aan dertig en een half, 500 mensen in Frankrijk kunnen geven. Ze komen er
niet vanaf, ze kunnen het niet kwijt, de houdbaarheidstijd is aan het verlopen, omdat de mensen het niet
willen hebben. En hun grootste probleem is, dat de mensen die in de gezondheidszorg werken en die in de
frontlinie stonden om het vaccin als eerste te krijgen, samen met de ouderen degenen zijn die “nee” zeggen.
Die mensen die kennis hebben van de nadelige reacties van de risico’s, zeggen nee. En dus zal de rest van het
publiek ook gaan zeggen: “Wel, als het niet goed genoeg is voor hen, dan is het zeker niet goed genoeg voor
mij”. En we zien allerlei soorten ernstige nadelige bijwerkingen optreden. En dit was allemaal voorspelbaar.
Patrick: We kijken nu naar de negatieve kant van dit alles, maar wat positief is, ik vind het fascinerend dat de
werkers in de frontlinie nee zeggen, ik vind het fascinerend dat meer dan de helft van de bevolking bij deze
enquêtes nee zeggen. En als je erover denkt hoe dat gebeurt? Noem het de donkere krachten die macht
hebben gekregen, welke karakteristieken je deze mensen zou willen proberen te geven, zij controleren de
media, controleren de krantenkoppen, zij hebben een nog nooit vertoonde propagandamachine, en zij
pompen hun agenda de wereld in als iets wat ik in mijn hele leven nog nooit heb gezien, waarom moet je dit
doen? Ze zeggen dat het een patriottische plicht is om dit vaccin te krijgen.
We doen alles op slot en als je het vaccin niet krijgt, dan ben jij er de oorzaak van dat doen we het weer. Ik heb
het op een schaal gezien als nooit tevoren, en toch blijven mensen nee zeggen. Dus op een of andere manier is
er een communicatie die rechtstreeks uit het volk voortkomt, die geen deel uitmaakt van de Twitter-sfeer en
dergelijke, die dit scenario doorheeft en weerstand biedt. En dat geeft me enige hoop op een beter
vooruitzicht dat misschien deze agenda niet verder uitgevoerd wordt. De conclusie is, dat de mensen die deze
agenda willen doorvoeren, dat willen hebben of het resultaat willen zien waarnaar ze op zoek zijn.
Andrew: Ik ben het met je eens. Ik ben eigenlijk optimistisch. Ik ben een pathologische optimist. En ik denk dat
er allerlei redenen zijn waarom het gebeurt en dat het niet zomaar ineens is gebeurd. Waarom zegt 60% van
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de werkers in de gezondheidszorg in Ohio nee tegen dit vaccin? Hoe is dit tot stand gekomen? Het is tot stand
gekomen om allerlei redenen en grotendeels werden de zaadjes hiervan vele, vele jaren geleden gezaaid door
mensen als Barbara Loe Fisher en anderen, die naar voren kwamen om de nadelige effecten voor het voetlicht
te brengen en geleidelijk aan aantrekkingskracht kregen door degelijke wetenschap en logische argumenten
en de waarheid aan de mensen lieten zien. Mensen begonnen er getuige van te zijn met hun eigen ogen en
binnen hun eigen gemeenschappen, hun eigen scholen, hun eigen families; de mensen zeggen: “Nee, dit is
echt”. Het was een voortschrijdende ontwikkeling van het publiek. Ik aarzel om een terminologie te gebruiken
van winnen of verliezen om dit te beschrijven, maar dit is hoe winnen er uit ziet: de mensen te leren om
rationele keuzes te maken.
Het andere is … En mensen zeggen: “Het is niet vanwege dit of dat, dat ik het covidvaccin niet neem.” Maar op
een onderbewust niveau, de verhalen die uitgebracht zijn in films. En films zijn zo krachtig. In al mijn ervaring
kan ik zeggen dat film het krachtigste middel is om mensen te overtuigen. En Vaxxed was zo’n film, omdat het
voor de eerste keer één van hun mensen was, een insider van het veiligheidsbureau van de CDC, naar voren
durfde komen en zei: “We hebben gefraudeerd.” Het was niet mijn mening en ook niet die van Del Bigtree, het
was niet Polly Tommy’s mening, maar het kwam uit de CDC zelf en ondersteund met documenten. En dat
overreedde de mensen en het had een enorme impact, want het deed de mensen voor de eerste keer
beseffen wat er werkelijk aan de hand was.
En op deze manier werd het zaad gezaaid, en het is gegroeid en het is blijven groeien. En daardoor geschraagd
of in aanvulling daarop, hebben de mensen zoveel schade gezien van vaccins, dat het bijna zichzelf vervult. En
dus de fout van de overheid of de openbare gezondheidsautoriteiten of de medicijnenmakende bedrijven was
om de intelligentie van het Amerikaanse publiek te onderschatten. Wereldwijd begrepen de mensen, in het
bijzonder door de aangeboren intelligentie en door die moederlijke intuïtie: “Nee, hier is iets verkeerd. Er is
iets dat niet goed is voor mijn kind. Ik kan niet precies vastprikken wat het is, maar er is een stemmetje in mij
dat zegt, dat dit verkeerd is.” En zo is dit gebeurd over een langere periode en het heeft geleid tot een
complete verwarring in de gemeenschap die de vaccins promoot.
En de mensen die er vele jaren, frustrerende jaren aan hebben gespendeerd om de boodschap dat er
problemen waren aan de man te brengen, geen boodschappen die tegen vaccins waren, maar boodschappen
dat de veiligheidsstudies niet adequaat waren, zij hebben de problemen vastgesteld die niet fatsoenlijk
werden voorgesteld in de media. Toen is die boodschap doorgekomen en het is een heel belangrijke
boodschap. En opnieuw, de openbare gezondheidsautoriteiten, de overmoed van degenen met autoriteit zoals
de Toni Fauci’s, de farmaceutische bedrijven, zij kunnen zich alleen maar zelf deze situatie verwijten, omdat ze
niet eerlijk waren tegen de klant. Ze zijn niet eerlijk geweest naar het publiek en hebben de intelligentie van
het publiek onderschat.
Patrick: Ik denk dat je gelijk hebt. En dat is wat overmoedige mensen doen, zij onderschatten. Zij denken van
zichzelf dat ze zo slim zijn en dat ieder ander zo dom is. … Ik denk dat heel veel mensen in de farmaceutische
industrie alleen maar op geldelijk gewin uit zijn en zij zullen lichamen uitverkopen om er profijt van te hebben.
Maar veel van die mensen die geheime krachten in het werk stellen, doen dat terwijl ze denken dat ze het
goede doen, maar in werkelijk doen zij een groot kwaad en is het een belediging ten opzichte van wat de
mensheid is en ze onderschatten de mensen.
En ik denk, dat je iets zei dat in mijn ervaring heel aangrijpend is geweest. Omdat, toen ik praktijk hield en ik
vaak conversaties had over vaccins met de moeder en aanstaande moeders, en als ik ze dan de gegevens
doorgaf, de informatie, en de hele context, dan was het meest doorslaggevende ding in al die gesprekken, als
ik ze de vraag stelde: Wat zegt je intuïtie als moeder hierover? Voelt het als ja, hier ben ik zo opgetogen over
om dit met mijn pasgeboren kind te doen of doet je intuïtie je aarzelen en durft het te betwijfelen en je er niet
goed over te voelen? Het is dicht bij 100% wanneer zij hun moederinstinct laten werken, hun intuïtie,
aangeboren intelligentie, zoals jij het hebt gekarakteriseerd, dat ze bijna altijd zouden zeggen dat het niet goed
lijkt te zijn. Het voelt niet goed om dit spul in mijn pasgeboren kleine baby te injecteren.
En ik bid letterlijk dat je het bij het rechte eind hebt in jouw positie. En terwijl ik ook een optimist ben, wil ik
zeggen: ja, ik ben het met je eens dat de intuïtie of de aangeboren intelligentie van mensen gaat het doorzien,
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ongeacht het aantal krantenkoppen, ongeacht hoeveel experts met autoriteit, dat ze gaan zeggen: “Dit lijkt me
niet goed. I doe niet mee, nee, dit is niet voor mij en niet voor mijn familie.” En dat is volgens mij het enige dat
nodig is om deze hele agenda ongedaan te maken. Ben je het daarmee eens?
Andrew: Ja, en we zijn het aan het zien. Dat is precies wat we in de aantallen zien. Dus het is niet alleen maar
ijdele speculatie of een hoop, een vergeefse hoop die gaat gebeuren. De aantallen zijn alarmerend. Natuurlijk
verwijten ze het aan ieder ander. Het uitrollen van het vaccin, zij geven Trump er de schuld van, zij geven
iedereen de schuld, maar uiteindelijk is het krachtigste punt: “O, en tussen twee haakjes, gezondheidswerkers
zeggen massaal nee.” En de reden is heel simpel en rechttoe rechtaan dat de mensen nu aarzelen omdat ze
goed geïnformeerd zijn. Omdat ze geïnformeerd zijn op welk niveau ook dat uitgevoerd wordt, gaan ze vragen
stellen. Dus ja, we zullen dit doorzien, Ik denk dat we positief moeten blijven, we moeten onze
immuunsystemen gebalanceerd en in topconditie houden. We moeten de verantwoordelijkheid op ons nemen
voor ons eigen welzijn. We moeten dat doen omdat we er niet op aan kunnen dat anderen hetzelfde voor ons
doen. En we zullen er doorheen komen.
Patrick: Wel, Dr. Andrew Wakefield, het oude gezegde luidt: misschien leven we in een interessante tijd. En ik
denk dat dat zo is. Ik waardeer het dat je vandaag niet alleen gekomen bent om je ervaring en wijsheid over dit
alles te delen, waarvan ik weet dat het een heleboel leemtes voor de mensen zal invullen over de vragen die ze
hebben. Maar ik wil zeggen, dat het werk dat je over de afgelopen jaren hebt gedaan en tot dit moment geleid
hebben, datgene is waarom ik geloof dat er nu een grote groep mensen is die het verzet van de grond kan
helpen. Als je dat niet al die jaren van je leven en loopbaan had gedaan, dan denk ik niet dat er veel mensen
waren geweest die nee konden zeggen tegen die verkeerde ontwikkelingen.
Daarom wil ik je bedanken voor al die films die je hebt gemaakt, die dat aan het licht gebracht hebben., voor
het werk dat je hebt gedaan via de vele lezingen in het openbaar en via het beeldscherm. Je bent
onvermoeibaar om dat te doen en de waarheid uit te spreken en te verspreiden, zodat mensen er toegang tot
hebben en tenslotte met een positief resultaat. Ik weet, dat je niet dat type mens bent dat zich daarop voor
wil staan en die het zich als een verdienste aanrekent. Maar ik wil zeggen, dat ik mijn erkentelijkheid wil
betuigen en je lof wil toezwaaien voor het feit dat dit uitloopt op iets positiefs meer dan iets negatiefs
vanwege alle werk dat je er ingestopt hebt. Dus: dank je wel.
Andrew: Patrick, het is mij een genoegen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, dat je me in deze serie hebt
gevraagd.

De vertaling van het interview met

John Stockton
is nog niet beschikbaar.
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Vaccines Revealed Episode 3
Dr. Christiane Northrup, arts, auteur, spreker en alternatieve denker
[Deze dame is nogal new-age-achtig, en ik heb een paar kleine dingen uit haar verhaal bewust weggelaten. Maar ze zoekt
eerlijk naar de waarheid, ze heeft het hart op de goed plaats en ze heeft zeker veel goede dingen te zeggen].

Patrick: Je bent iemand die al heel lang bezig is met zaken die op het ogenblik heel relevant zijn in de covidwereld, je bent iemand die de moed heeft om duidelijke standpunten in te nemen in gebieden waar mensen
vaak bang zijn om zich uit te spreken, vooral als ze gekwalificeerde mensen zijn en hun licentie zouden kunnen
verliezen om hun vak nog uit te oefenen.
Christiane: In mijn medische opleiding begon ik te huilen toen ik een baby geboren zag worden. Ik had een
tante en oom die arts waren. Mijn vader was een tandarts. In ons gezin waren we bezig met gezond voedsel,
vitamines en biologisch tuinieren.
Ik had twee [eigenlijk drie] heel belangrijke ervaringen als kind. Toen ik 5 jaar oud was, werd mijn zus geboren
en ze wilde niet eten. En ze stierf in het ziekenhuis in een plas braaksel. Mijn moeder kreeg hoge doses van
antibiotica tijdens haar zwangerschap tegen virale longontsteking. In die tijd was antibiotica het nieuwe ding.
Toen onze huisarts naar ons huis kwam, was iedereen er klaar voor om een dosis penicilline te krijgen. Het was
het wondermiddel en het geneest alles. Toen men begon de bodem te bemesten, om voedsel te produceren,
doodden de nitraten, die men gebruikte om bommen te maken, de microben die onder de grond leven, maar
het deed de planten heel hard groeien. In die periode, het was de babyboom-generatie, werd mijn broer
geboren en hij wilde ook niet eten en niemand wist waarom en mijn ouders brachten hem naar het ziekenhuis
om medisch advies te krijgen. Mijn vader wist hoe hij moest werken met een maagslangetje via de neus en hij
voedde mijn broer elk uur; toen hij een jaar oud was, woog hij maar 10 pond. En uiteindelijk vinden mijn
ouders een dokter die een pionier was in pediatrische endoscopie. Ze zei: zijn slokdarm is zo aangetast, je
moet die er uit halen en we kunnen alleen maar kijken en afwachten. En twee dagen later begon hij te eten en
tot op vandaag weten we nog steeds niet waarom. Misschien is iets als longfibrose de oorzaak geweest. Maar
hij was heel gezond. En toen ik interviews aan het opnemen was tijdens mijn medische opleiding, werd mijn
vader opgenomen op de intensive care met pijn op zijn borst en ze dachten aan een hartaanval. Twee dagen
later belt hij mijn moeder en zegt: ze weten niet wat er aan de hand is en ik kom naar huis. Hij zat in een stoel
en kreeg vloeistof in zijn longen Hij was niet in staat om plat te liggen vanwege de vloeistof in zijn longen en hij
genas goed thuis. Hij had een ontsteking aan zijn hartspier en geen hartaanval, dus ze hadden hem helemaal
verkeerd behandeld.
Deze ervaringen radicaliseerden mij. Ik heb nog het volgende beeld in mijn hoofd dat ik aan het strijken was.
Mijn moeder zei: we zijn heel ongerust dat je een medische opleiding gaat volgen. (Lachend :) De meeste
ouders zeggen zoiets niet. Maar ze waren bang dat ik gehersenspoeld zou worden in die opleiding net als ieder
ander. Maar ik zei: ik wil gaan ontdekken wat de dokters niet tegen jullie zeggen wat er werkelijk aan de hand
is. En daar tijdens mijn opleiding zag ik de goede dingen, niets is beter dan orthopedische chirurgie en er zijn
heel veel andere goede dingen in de medische wetenschap.
Maar ik zag onmiddellijk dingen verkeerd gaan bij de gynaecologie. Als een baby geboren wordt, is dat een
heilig moment. De verpleegster schreeuwde tegen de medische studenten en stuurde ze weg en er spoot
bloed tegen de muren. Ik dacht: dit is een heilige plaats en het is ongepast om tegen wie dan ook te
schreeuwen. En toen ging ik die specialisatie beoefenen en begon ik de grenzen te verleggen in die
specialisatie. Ik denk dat het heel belangrijk was voor de missie van mijn ziel. Ik verkreeg al mijn kwalificaties
zodat mensen gaan denken dat je daar zelfvertrouwen in hebt. Maar in feite, ik sprak gisteren met een boer
die zei: wanneer een drachtige koe een kalf ter wereld brengt, kom dan niet dicht bij haar, want dan verknoei
je het. We weten niet hoe we een mens ter wereld moeten brengen, we verknoeien het. Ik was daar als een
intern, en toen het monitoren van vrouwen kwam en ik in één jaar tijd heb gezien dat 25% van de bevallingen
in een keizersnede eindigde en dat niemand wist hoe de monitor moest worden afgelezen. Tot op vandaag is
er nog geen enkele studie naar gedaan dat monitoring van bevallende vrouwen niets meer doet dan het
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vermeerderen van keizersneden. Als je een bevallende vrouw vraagt: hoe maak je het, dan zegt ze: de
verpleegster kijkt op de monitor. En iedereen kijkt op de monitor, want er iets met het scherm dat onze geest
en ons vermogen heeft overgenomen om er zelf over na te denken hoe je je voelt. En dan zijn er situaties dat
de monitor niet werkt. En dan kijkt nog steeds iedereen naar de monitor. Het verwijdert ons van onszelf. En zo
is de medische wetenschap geworden. In plaats van om onszelf af te vragen hoe het met me gaat, kijken we
naar voorwerpen buiten ons.
Ik had eens een tweedejaars intern en stelde haar de vraag: wanneer breken de vliezen gewoonlijk bij een
normale bevalling? En toen vertelde ik, wat vroeger aan mij werd geleerd: onmiddellijk wanneer de vrouw
binnengebracht werd, moeten de vliezen gebroken worden met een embryohaak, waardoor je de bubbel rond
de baby wegneemt en dan moet je een schedelelektrode naar binnenbrengen en op het hoofd van de baby
zetten en dan een katheter naar binnenbrengen en je hebt het allemaal aangekoppeld. Maar dat soort dingen
moeten alleen in noodgevallen gedaan worden. En als iets verkeerd gaat, gaat het heel snel verkeerd. Maar je
kunt niet van te voren voorspellen dat het een noodgeval wordt. Hoeveel films heb ik door de jaren heen
gezien waarin dit soort dingen graag heel dramatisch worden voorgesteld. Dan is een vrouw bijvoorbeeld 8
weken zwanger en dan gaan ze heel moeilijk doen, plotseling valt de vrouw op de grond en zegt, oh, de baby!
Dan vragen ze, wat is de bloedgroep van de baby en andere onzin.
Wanneer het komt tot de twee drempelportalen voor een vrouw, die ons definiëren als vrouw: geboorte en
dood, vindt er zoiets plaats als cultusprogrammering in wat er gebeuren moet. Ik sprak met een verpleegster
die in een hospice werkt. Haar bestuur, de mensen die aanbevelingen doen, zeiden tegen haar dat het een
goed idee was om alle hospice-patiënten het covid-vaccin te geven. Wat? En ik kan je ook zeggen, dat in ieder
geval in de Verenigde Staten 99,9% van alle pasgeboren baby’s een hepatitis-D-vaccin in hun lichaam krijgen,
waar dan 15 keer meer aluminium in zit dan voorgeschreven door de FDA. Het is bijna als een massale
lobotomie [een chirurgische ingreep, waarbij het voorhoofdgedeelte van de hersenen en de rest van de
hersenen en het zenuwstelsel door een insnijding bijna helemaal verbroken wordt] die uitgevoerd wordt op
het menselijke geslacht. En nu vaccineren we zelfs zwangere vrouwen met het DPT-vaccin en griepvaccins in
het tweede trimester. We moeten de vrouwen vertellen dat we voorzichtig moeten zijn met kwik in vis en dan
aanvaarden we die vaccins.
Patrick: Hoe zie je het geheel rond het covid-virus en de PCR-tests, waarvan de uitvinder heeft gezegd dat die
helemaal zo niet gebruikt kan worden. Met 30% vals positief en 20% vals negatief is het al onjuist om mee te
beginnen. Het is eigenlijk op bijna niets gefundeerd.
Christiane: Dat is helemaal juist. Wanneer je een test gebruikt die niet accuraat is, als je misschien 17 keer, of
misschien 35 keer de verdubbelingscycli gaat doen, kun je er weinig uit afleiden. Zelfs Fauci [de Jaap van Dissel
in de V.S] zei dat. In onze staat Maine gebruiken ze 45 cycli. Het hangt ervan af, hoeveel angst je wilt creëren,
je kunt de drempel hoger of lager leggen. En als je ze hoger legt, kun je zeggen dat er meer
besmettingsgevallen zijn. Als dit de Tovenaar van Oz is, dan weet ik het niet meer.
De man in de straat hoort, dat hij hier en daar getest kan worden. Maar als gezonde mensen een test moeten
ondergaan om te weten of ze gezond zijn, is dat bizar. Dit is een verhaal dat ik de hele tijd hoor: de tante van
een vriend, ergens in Californië, was goed in orde, maar haar huishoudster testte positief, en zij was ook
gewoon in orde. Haar schoondochter dringt er op aan om haar naar het ziekenhuis te brengen en haar aan de
zuurstof te laten leggen. Dat is allemaal angsthonger. En dan hoor je dat ze aan de ventilator gelegd is en dat
ze nu dood is. Het begon allemaal in maart.
En ik dacht: dat is gemakkelijk, ik zag het Zelenko-protocol en wat daarmee gedaan werd in de orthodoxJoodse gemeenschap in Brooklyn, maar het was dezelfde gemeenschap die als doel werd uitgekozen omdat ze
zich niet wilden laten inenten voor mazelen en waaromheen zich een waanzinnige hysterie had ontwikkeld in
New York City, en zo begon het hele verhaal. Ik kreeg mijn eerste ervaring om te getuigen vóór de wetgever
over vaccinverplichtingen. Neem die scholen waar er 2 of 6 kinderen waren die door een vertraging in het
vaccinatieschema nog niet gevaccineerd waren, en er dan een percentage van maakten dat dit de percentages
waren van kinderen in kinderdagverblijven die niet gevaccineerd waren, en daarom zeiden: we hebben een
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verplichting nodig. En dat is dan gebeurd in de staat New York , in Maine en Californië door massale protesten,
waardoor 72 kinderen gevaccineerd moesten worden op 18-jarige leeftijd.
Toen ik op de medische opleiding zat, was het aantal autisten ongeveer 1 op 3000 kinderen, het is nu 1 op 32
kinderen. Als je een zwarte man bent, is je kans op autisme van één inenting met het MMR-vaccin is nog drie
keer hoger. En dit werd verborgen gehouden en was de basis voor het maken van de film “Vaxxed”. Maar kijk
naar het verhaal dat de mainstream media vertellen over vaccinaties. Ze halen er doctoren bij van de beste
plaatsen en die zeggen dan, dat het helemaal veilig en effectief is en dat er geen betere manier is op de hele
aarde. En dat is absoluut niet waar. De maatregelen voor de publieke gezondheid die echt geholpen hebben,
zijn schoon water en hygiëne. Dat valse verhaal begint de mensen te hypnotiseren. En als je oud genoeg bent,
zeggen mensen altijd: wat dan met polio? Polio ontstond in de tijd dat er met het zware vergif DDT gewerkt
begon te worden. Het is dus goed mogelijk, dat die golf van polio in de vijftiger jaren meer werd veroorzaakt
door het gebruik van DDT. Want polio wordt veroorzaakt door een serie van virussen, zoals ook griep. En als je
daar diep induikt, realiseer je je dat dit vaccinverhaal een vals verhaal is. De meeste mensen die in contact
kwamen met polio, hebben het nooit gekregen. Weet je waar kinderen nu polio krijgen op deze planeet? Dat
zijn degenen die gevaccineerd werden door de Bill Gates Foundation in India en in andere gebieden. Deze
Foundation werd uit India gegooid vanwege al die gevallen juist door het vaccin. En in die beroemde Disneywereld is er een uitbraak van mazelen bij 30% van diegenen die kortgeleden werden gevaccineerd tegen
mazelen. De ziektekiem zat gewoon in het vaccin. En elke keer als je er diep induikt en de wetenschappelijke
artikelen erover doorneemt en erover schrijft, dan wordt het de volgende dag gecensureerd. Je zult dus
helemaal niets van deze dingen vernemen via de mainstream media.
We gaan terug naar het Zelenko-protocol. [De New Yorkse arts Vladimir (Zev)] Zelenko heeft een protocol
ontwikkeld en getest dat Covid kan genezen. Daarbij moet hydroxychloroquine gebruikt worden in combinatie
met zink en azitromycine in de juiste verhoudingen en doses, [en met vitamine C en D. Het is een merkloos
geneesmiddel dat al 60 jaar gebruikt wordt tegen malaria en het werkt ook goed tegen covid]. Fauci wist
trouwens al lang dat hydroxychloroquine werkt voor SARS en vergelijkbare dingen. Maar plotseling mochten
artsen het niet meer gebruiken als de diagnose alleen covid was. In een groot aantal staten werd het voor
artsen onmogelijk gemaakt om dit voor te schrijven dat veilig en effectief gebruikt werd. Het werd niet
noodzakelijkwijs gebruikt voor covid maar voor malaria. Overigens werkt ivermectine [een middel tegen
parasieten; het werkt tegen schurft en verschillende worminfecties] ook tegen covid. Dus met het Zelenkoprotocol had niemand hoeven te sterven. Maar wat horen we dan van de mainstream media? De ziekenhuizen
liggen vol en ze liggen zelfs op de gangen. Een bekende van mij die in een ziekenhuis werkt zegt: een zijn heel
veel lege bedden. Maar tijdens het griepseizoen is het heel gewoon dat er mensen op de gangen liggen in het
ziekenhuis. Bijzonder is dat covid er voor gezorgd heeft dat er helemaal geen griep meer is. Ze zijn gestopt om
het te traceren. Dat is in Massachusetts en in Maine gebeurd en toch hebben de gezondheidsautoriteiten een
griepvaccinatie verplicht gesteld voor alle werkers in de gezondheidszorg. Gouverneur kameraad Baker in
Massachusetts heeft een edict uitgevaardigd dat iedereen tussen 6 maanden en 30 jaar een griepvaccin moest
krijgen, terwijl de CDC griep niet langer traceerde. Als je naar het percentage sterfgevallen in de Verenigde
Staten kijkt, was dat in 2020 slechts 1.09% hoger dan in 2019. Er was helemaal geen massale epidemie aan de
gang. Zelfs dat kan je niet via de social media doorgeven. Ook dat mondkapjes ongezond zijn om te dragen,
kon je niet op de social media plaatsen. Als iets werkelijk goed is, censureren de computersystemen het al
automatisch omdat ze zo geprogrammeerd worden. Het is als een massale hypnotische trance. Ik heb vrienden
die dingen zeggen zoals dit (ze zijn werkelijk geprogrammeerd): als dat waar zou zijn, dan zou ik het op het
nieuws gehoord hebben. Heb je gehoord van project spotvogel of van project Aberclip [de oorspronkelijke
distributeur van Perfect Paul Berlin, om je werkplek en je huis te optimaliseren]? We weten dat covid 99,9%
overlevingskans heeft, en 99,4% als je ouder dan 70 jaar bent. Er is iets gaande dat misschien 5G er mee te
maken heeft. De ziekenhuizen krijgen 35.000 dollar als ze iemand aan de ventilator kunnen leggen. Maar als je
er vlug bij bent en je volgt het Zelenko-protocol dan hoef je niet te sterven. Waarom zouden we dan een
vaccin gebruiken dat [minstens, P.G.] een 3% kans heeft op een nadelige reactie?
Patrick: Dit zijn de grote vragen. Dit is de wereld waar we nu in leven. Kun je het nog meer verduidelijken?
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Christiane: Ja. Op mijn gebied van het holistische medische werk … maar laten we eerst teruggaan naar de
twintiger jaren van de vorige eeuw. De Rockefeller Foundation heeft in de Verenigde Staten al in 1920 de
natuurlijke medische behandelingen in de ban gedaan. Ze bedachten dat ze een rapport zouden moeten
opstellen dat dergelijke behandelingen in medische opleidingen zoals homeopathie (zie noot 1 onderaan),
chiropractie, osteopathie zwart gemaakt moesten worden. Laten we alles stoppen wat te maken heeft met
genezen op natuurlijke wijze. De farmaceutische industrie is gebaseerd op medicijnen die van aardolie worden
gemaakt. De familie Rockefeller is steenrijk geworden door de oliewinning door Standard Oil [= Esso]. Ik
herinner mij de slogan: “Voorgeschreven medicijnen voor ouderen; als je de 65 gepasseerd bent, dan heb je
zeker medicijnen nodig.” Wat complete onzin is. Gemiddeld hebben mensen boven de 65 in de V.S. zes
voorgeschreven medicijnen.
We kunnen nog verder terug gaan in de tijd. Het begon met het systematisch verketteren van ‘heksen’ in
Europa. Wie waren die heksen? Het waren vrouwen en mannen die natuurlijke geneeswijzen gebruikten.
Negen miljoen vrouwen werden verbrand op de brandstapel. Er is op onze planeet een langdurige kracht
werkzaam geweest, om alles dat verbonden is met de natuur, met intuïtie, met vreugde en met gezondheid,
uit te roeien. Ook is er een rapport van 11 holistische medici die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze
depressief waren geworden. Toen ik de voorzitter was van de American Holistic Association, was het zo, dat de
leden van het bestuur er op wachtten dat ze uit de ziekenhuizen zouden worden gezet. Er was een grote
paranoia ten opzichte van degenen die iets op een holistische manier deden.
Iets wat ik in mijn beroep heb opgemerkt is, dat het 17 jaar duurt, voordat iets, dat veilig en effectief is, in de
praktijk wordt toegepast. Ik begon te schrijven over vitamine D. De methodologen hadden gezegd dat we bang
moesten zijn voor de zon. Vanaf de negentiennegentiger jaren begonnen we ons te realiseren, dat de ziekste
mensen diegenen waren met de allerlaagste niveaus van vitamine D. Een vrouw was het zo zat, dat er niets
mee gebeurde, dat ze de topexperts in de wereld op het gebeid van vitamine D bij elkaar bracht, zodat ze nu
hun onderzoek wereldkundig konden maken.
Nu wat covid betreft: de nationale dienst voor de gezondheid in Engeland gaat er eindelijk toe over om
vitamine D voor te schrijven voor alle mensen. Dat is het eerste ding dat we zouden moeten doen. Toen kwam
het verhaal dat de mensen met een gekleurde huid het vaccin het eerst zouden moeten krijgen. Ja, mensen
met covid en met een kleur sterven door covid, maar iedereen die niet gezond is, en iedereen die systematisch
naar beneden gehouden wordt en wordt misbruikt, wordt ziek door van alles. 40 – 60 nanogram vitamine D
per dag is nodig om iemand bestand te maken tegen infecties en ziektes. Zwarte mensen zijn bevattelijker
voor infecties omdat ze door hun donkere huid minder vitamine D aanmaken. Ze kunnen ook sneller autisme
krijgen.
Ik werk samen met Kevin Jenkins van de Urban Global Health Alliance. Kevin is zwart en hij zegt dat de
vaccinatie-kliek de poort is naar de slavernij van de hele mensheid. Als je daar dieper induikt zie je dat het
werkelijk waar is. Met collega’s leidt hij een hele beweging van zwarte mensen, van autochtone Amerikanen
en mensen over de hele wereld. De vaccinatie-kliek herinnert zich de systematische eugenetica-experimenten.
Het blijkt dat Margaret Singer, de oprichtster van Planned Parenthood, een eugeneticus was. De Rockefellers
van de Foundation zijn eugenetici. Ze zijn er op uit een Arisch ras te creëren van niet zoveel mensen en willen
de rest dood hebben of tot slaaf maken.
Mensen die goede holistische dingen deden met vitamine C en tegen kanker, vreesden voor hun leven, voor
hun licenties, zoals kortgeleden Paul Thomas, een beroemde pediatricus, die een studie publiceerde van
gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen, en ontdekte dat de niet-gevaccineerde kinderen veel
gezonder waren. Natuurlijk leidde dat er toe dat hij zijn licentie kwijtraakte. Tenslotte hadden ze hem te
pakken. Dit betekent het als je holistische gezondheidszorg praktiseert in de laatste 30 à 40 jaar. Met covid
gaat dat op dezelfde manier, maar dan niet gesteriliseerd. Zoals veel van mijn collega’s, wist ik het, hoewel de
betovering zo groot is, dat zelfs mijn holistische collega’s, zoals een massagetherapeute die bij mij al jaren
komt, begon te zeggen dat het te gevaarlijk was en dat ze een mondkapje moest dragen om haar oudere
klanten gezond te houden. Maar er staat helemaal geen goede wetenschap achter. Ken Popper uit Ohio die
gezondheidslessen geeft, noemt het vanaf het begin al vaccinhysterie. Met de PCR-test worden de gevallen
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opgepompt en iedereen de stierf, stierf dan zogenaamd aan covid. Als iemand uit een vliegtuig viel en zijn
parachute ging niet open, was het iemand die aan covid gestorven was. De beroemde Scot Jensen uit
Minnesota werd voor het tuchtcollege geroepen voor kwesties hoe een overlijdenscertificaat ingevuld moest
worden. Hij heeft dat 40 jaar gedaan en was de dokter van het jaar in Minnesota, een beroemde huisarts, en
hij werd gecensureerd vanwege vragen die hij gesteld had over de situatie met de overlijdenscertificaten. En
ook het ‘koninklijk collegemodel’ van hoeveel mensen er zouden gaan sterven, dat al onmiddellijk werd
ontmaskerd als oplichterij. Dezelfde man die het opstelde was ook degene die verantwoordelijk was voor een
epidemie in Engeland waarbij ze miljoenen dieren waarschijnlijk zonder noodzaak gedood hebben.
Wat ik wil dat de mensen weten is, dat er notoire karakters zijn die de valse verhalen vertellen via de CDC, FDA
en WHO. De AMA [American Medical Association] maakte trouwens gelukkig na een poos in een verbeterde
versie bekend, dat gebruik van hydroxychloroquine veilig is. We zien een wereldwijde controlestructuur die
door sociopate mensen geleid wordt. Ik realiseerde mij dat we een hele groep sociopate lieden hebben die de
wereld van vandaag besturen, ook het medische systeem en een heleboel andere dingen. Waarom zouden we
nu een situatie hebben dat 1 op de 30 kinderen autisme krijgt? Een als dat zo doorgaat dan komt er een tijd in
de niet zo verre toekomst, dat er geen boeren meer zullen zijn en dat iedereen in zijn familie iemand met
autisme heeft of ervoor zorgt. Dat lijkt het doel te zijn. Helaas lijken de meeste mensen zich niet te realiseren
wat er gebeurt.
Sprekend over het vaccin. Het mRNA-“vaccin” is niet echt een vaccin. We hebben nog nooit zoiets gehad. Het
wordt een mRNA-transfectie genoemd. Het verandert de werkende systemen in de cel, zodat je lichaam
antilichamen gaat produceren tegen het spike-eiwit van het corona-virus. Het probleem is, dat dit virus al
gemuteerd is net als elk ander virus doet. En men heeft al ondervinding, dat er nog nooit een succesvol mRNA“vaccin” is gemaakt. Ze hebben het geprobeerd bij H1N1 en dat heeft veel mensen gedood. Tijdens het
presidentschap van Obama werd er gezegd: stop met testen. Zoveel mensen kregen het. Door het vaccin
kregen mensen narcolepsie en veel mensen stierven erdoor. het tast je immuunsysteem aan. Bij dit covidvaccin krijg je waarschijnlijk niet zoveel problemen bij de eerste inenting, hoewel we al weten dat er al mensen
door gestorven zijn tijdens de klinische testen. Het gaat grote problemen geven met het immuunsysteem als je
de tweede inenting krijgt, als je lichaam bemerkt dat het hetzelfde virus is of iets dat erop lijkt, het een
cytokinestorm gaat veroorzaken, een antilichamenreactie als pathogene programmering, die je dan
waarschijnlijk zal doden. Samen met dokter Larry Poleski, een bijzondere pediatricus die samen met mij
getuigde in het verhoor over de vaccinverplichting, deed ik een facebook-like: als je spreekt met de wetgevers,
als je ze de wetenschappelijke gegevens geeft, als je in de frontlinie staat voor de kinderen die gezond zijn en
dat ze geen vaccin nodig hebben, dachten we dat dat zou werken. Dat is echter helaas geen intellectuele
discussie. Ken Popper sprak daarover en zei, dat in Vietnam honden levend werden gevild (ik weet niet of ze
dat nog steeds doen) en ze bleven daarbij de hand likken van de villers met het mes in de hand. Misschien
willen die honden daarmee zeggen, als ik lief voor je ben, dan stop je misschien om mij kwaad te doen en te
beschadigen. En dokter Poleski zei, dit komt er van massale kindermisbruik. Je kunt niet geloven dat de
persoon die wordt verondersteld zorg voor je te dragen, je kwaad zal doen. Kinderen die misbruikt worden
door hun ouders, rennen terug naar hun ouders en blijven hen liefhebben. Ze kunnen de waarheid niet
geloven omdat er voor ze gezorgd wordt en ze gewoon niet kunnen geloven, vooral als ze nog een kind zijn,
dat ze hen slecht willen behandelen. De Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention), de
Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) en de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) worden
geloofd, omdat we niet kunnen geloven dat deze zorginstituties die bedoeld zijn om ons te beschermen, ons
bedriegen.
Bovendien aanbidden we nu de valse god van de vaccins. We hebben het vaccin aanbeden als de redder zoals
dat ook in alle films gebeurt. Iemand laat zijn pokkenlitteken zien en zegt dan: ik kan naar mensen toegaan die
de pokken hebben en ik zal het nooit krijgen. We zijn nooit in staat geweest de griepepidemie opnieuw in het
leven te roepen door mensen de druppeltjes van slachtoffers te laten inhaleren. We zijn hier bijna op het
randje, het einde van de kieminfectieziekten. Bij het HIV-virus werd hetzelfde gezegd. Zach Bush zegt: veel
mensen hebben het HIV-virus in zich maar zijn gezond. Fauci ook, door iedereen doodsbang te maken om HIVpositief te zijn, veroorzaakte hij een heleboel doden bij de AIDS-epidemie. Het is dezelfde pop met een andere
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jurk aan. Als je Fauci’s carrière volgt, als je ziet hoe hij de Jezuïeten-eed aflegt. Als ik het jou vertel, ik geloof
het en jij gelooft het, en zoveel holistische medici zijn hun licentie kwijtgeraakt, zijn vermoord of hebben
zogenaamd zelfmoord gepleegd. Dit is het strijdtoneel waarin we ons bevinden, en waarin degene zich bevindt
die staat voor de onafhankelijkheid van een op natuurlijke manier geboren mens. Het overheidssysteem
waarin we ons bevinden, houdt iedereen ziek en arm. Waarom doen we dit? Alleen een psychopaat zou zo iets
doen. En ze vertrouwen op onze meedogendheid, onze compassie, dus als je hiernaar kijkt: draag je
mondkapje om mij te beschermen, of, zoals een van mijn vrienden in de pro-vaccingroep zegt: ik heb het door,
je wilt mijn kind in het vuur zetten om jouw kind warm te houden. Zie je het verhaal? Jij doet iets wat je niet
wilt doen dat je pijn doet om anderen te beschermen.
Patrick: de morele praktijk van het vaccin is, je kunt je eigen kind niet opofferen voor het grotere goed. Het is
hetzelfde verhaal dat je het mondkapje draagt om anderen te beschermen. En mensen realiseren zich niet dat
de uitkomst van dat ‘morele goed’ het communisme is. Terwijl het recht van het individu dat zo heilig is in de
V.S., zal worden opgeofferd voor het ‘grotere goed’. En er zijn nu mensen in de machtspositie die dan zeggen
dat dat inderdaad moet worden opgeofferd. Dat is een heel donker ding. Er is nu censuur zoals we nog nooit
gezien hebben. Ze nemen alle controle over de mainstream media. En dan de gemiddelde actie die wordt
ondernomen tegen mensen die zeer gekwalificeerd zijn en voor de goede zaak staan. Die verliezen hun
licentie, wat het waarmerk is van een staat waarin geen persoonlijke vrijheid meer is. En al degenen die
vraagtekens zetten bij hun agenda, worden hun licenties afgenomen op een hardere manier dan je je kunt
voorstellen. Al die dingen zijn aan het gebeuren. Met al die controle en censuur door de media, zien we, dat er
toch mensen zijn die het vaccin niet willen hebben. Is er toch een hoopvol scenario?
Christiane: O ja. Je kent de term van ‘de zwijgende meerderheid’? Laat me zeggen hoe dit allemaal werkt. Het
is een guerrilla-oorlog. Mijn vriend Kevin zegt, ik ga zover als ik mogelijk kan gaan. Ik grijp de moed en vertel
mijn zwarte mensen en de politici, dat we allemaal onze moed bij elkaar moeten zoeken, want ze proberen
ons te vermoorden. [Vervolgens heeft ze het helaas over astrologie en oosterse meditatie]. Ik wijs de mensen
nu op al het niet-gecensureerde spul, werkend om de feitencheckers heen zoals Facebook en Instagram, en ik
vind overal verpleegsters en dokters die er niet mee instemmen en we verklaren onze onafhankelijkheid met
door God gegeven onvervreemdbare rechten op het leven, vrijheid en het streven naar geluk. We moeten ook
onze relatie ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners en de gekleurde mensen verstevigen. En de
noodzaak om alle verkeerde dingen weer in orde te brengen. The Black Lives Matter beweging heeft dat van
ons afgepakt. De BLM-beweging heeft juist veel schade toegebracht aan de centra die er zijn voor het welzijn
van de zwarte mensen. Ook veel bedrijven zijn kapot gemaakt. Het eerste was een belastingtruc van de rijke
mensen, maar nu geeft het mogelijkheden voor die rijke mensen om goedkoop aan onroerend goed te komen.
Maar meer en meer mensen zijn aan het wakker worden. Gisteren vloog ik weer voor de eerste keer sinds een
jaar; de stewardess kwam naar me toe, ze herkende mij van een videoshow die ik had gedaan. Zij wist er alles
van. Ook van de mondkapjesonzin. Zij zei: mijn zoon is voor dokter aan het studeren en wil het vaccin niet
hebben. Hoe kan hij dat voorkomen? Ik antwoordde: Je hoeft toch niet in de rij te gaan staan om een injectie
te krijgen? Ik ging ook eens naar een van de weinige restaurant die nog open waren. Je moet op een formulier
invullen, dat je daar geweest bent en dat je negatief getest bent. Ik geef dan gewoon een valse naam en een
vals nummer op, zodat ze me niet kunnen traceren. Je moet leren hoe je het moet doen. Ik heb ook een
bekende die een goede zwemmer is, en die wilde niet meteen een mondkapje opdoen toen hij uit het water
kwam en dat werd opgenomen. Ik zei tegen hem, kijk, wat je moet doen is dit: je moet je eigen mensen vinden
en het niet op je laten zitten. Anders word je angstig, boos en depressief en dan kun je onder hun controle
komen. Dan kun je zover komen, dat je zegt, oké, ik neem dat vaccin en dan ben ik er vanaf. Ik zei, je moet het
volgende doen. Als je in een winkel komt waar je één persoon ziet zonder masker, ren daar dan heen en hug
die persoon. Het meest revolutionaire ding dat ik ontdekt heb is, kom bij elkaar in groepen. Zonder maskers of
social distancing en hug elkaar. Het versterkt zo goed.
De werktuigen die ze gebruiken zullen niet veel langer werken. Mensen komen bij elkaar. Je hoort over
slaapgroepen. Bij iemand die een gezondheidswinkel heeft in het noorden van Maine zijn we met een hele
groep bij elkaar gekomen zonder maskers. De politie werd verschillende keren gebeld en kwam naar haar
winkel en ze deden niets. Mensen gaan soms ook schreeuwen. Dat is ook een vorm van tirannie. De
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slavenhouders wisten dit al. Zorg dat de slaven onderling ruzie krijgen en dan hoef je je er helemaal geen
zorgen meer over te maken. Dat zijn we aan het doen. En dan nog dit: je kunt niet naar de mainstream media
kijken, die bezig zijn om steeds meer angst in te boezemen. Ze zijn zo hypnotiserend dat je er niet naar moet
kijken, omdat je er gemakkelijk in gaat geloven wat ze zeggen. Het is gevaarlijk, het is een infectie zoals ebola.
Je kijkt dus niet naar de mainstream media, maar alleen naar de alternatieve, zoals naar de plandemie-serie.
Hoe meer je het naar beneden probeert te drukken, hoe sterker het wordt. We zullen een steeds grotere
splitsing zien tussen de mensen die wakker worden en wie niet.
Groepen van wakker wordende mensen zijn nodig in plaats van groepen slapende mensen. Het inenten van
kinderen met gevaarlijke vaccins is een ontvolkingswapen. Ik wist het in 2006 toen er ook een vreselijk vaccin
geprobeerd werd op te dringen. Dat was een vaccin dat het onder andere jongens onmogelijk maakte om een
erectie te krijgen. Ik heb mijn hele leven geprobeerd de mensen te vertellen: kijk voordat je springt. Mensen
zeggen: als dat waar zou zijn, zou mijn dokter het verteld hebben. Maar ze weten niet dat de dokters in de tent
zitten van Big Pharma. Als je buiten de mainstream bent, verlies je je licentie. Maar ik heb mijn licentie een
aantal jaren geleden al teruggegeven. Ik zag wat er aan zat te komen en ik heb mijn licentie niet laten
vernieuwen.
Patrick: de licentie krijgt controle over je. In veel opzichten is er niets nieuws, behalve dan dat het nu
geëscaleerd is. De papegaaien zijn er altijd. En er is het boek van Palmer “Conflicts clarified”. En we zien dat
het conflict is nu zo hoog opgelopen dat iedereen wordt geïndoctrineerd of het brengt meer rebellie. En ik
houd van je gezegde: laat ons wake-up-groepen doen opstaan in plaats van slaapgroepen. En dat hopelijk nu
steeds meer mensen opstaan en ontwaken.
1

Homeopathie in de strikte zin is het extreem verdunnen van werkzame stoffen uit kruiden. Deze extreme verdunning
wordt dan bij een bepaalde maanstand geschud en dan zou het middel, zoals men zegt, gepotentieerd worden. De
uitvinder van deze zogenaamde geneeswijze, is de Duitse arts en scheikundige Christian Friedrich Samuel Hahnemann
(1755-1843). Hij stond onder invloed van boze geesten. Helaas bestaat er veel verwarring over homeopathie die door de
homeopaten zelf veroorzaakt wordt. Want geneeskrachtige oplossingen van natuurlijke kruiden zonder die extreme
verdunningen, worden door hen ook homeopathisch genoemd, maar zijn het niet. Zo verkoopt het bekende merk Dr.
Vogel ook veel niet-verdunde producten die eigenlijk niet homeopathisch genoemd zouden mogen worden.

De vertaling van het interview met

Kirsten Meghan & Tammy Clark
is nog niet beschikbaar
Zij gaan in op de gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van het dragen van mondkapjes. Zij vertellen ook,
dat in de huidige covid-crisis alle regels voor het dragen van mondkapjes die officieel afgesproken zijn en hun
wezenlijke nut hebben, nu ineens niet meer nagevolgd worden, wat zij terecht heel kwalijk vinden. Zij wilden
daar niet meer aan meedoen en zijn onafhankelijke ondernemers geworden.
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Vaccines-Revealed Episode 4
Dr. Brian Hooker is onderzoeker op het gebied van biologie, chemie en genetica aan de Simpson
University. Hij heeft 56 publicaties in belangrijke medische tijdschriften geschreven.
Hij heeft een door vaccinatie gehandicapte zoon en is daardoor gaan onderzoeken wat hij daarover bij de
autoriteiten en in de literatuur kon vinden. Hij had contact met dr. William Thompson van de CDC, één
van de onderzoekers van de CDC die aan het autisme project hadden gewerkt.
Brian verwierf een PhD in 1990 in biochemisch ontwerpen, een mix van biologie, chemie en techniek en
heeft zich daarnaast bekwaamd in medische epidemiologie. De laatste 15 jaar heeft hij zich
gespecialiseerd in vaccins en de schade die ze kunnen veroorzaken. Met behulp van statistiek probeert
Brian vast te stellen wat de lange-termijn- gezondheidseffecten zijn van de vaccins die zijn ontwikkeld. In
het verleden heeft hij zich ook bezig gehouden met de moleculaire biologie van planten en microorganismen, en heeft 5 V.S.-patenten op zijn naam staan over verschillende genetische elementen die zijn
onderzoek aan het licht heeft gebracht, wat enorm heeft bijgedragen aan zijn kennis van het
onderzoeksgebied en inzicht geeft in wat er nu gaande is rond de verschillende vaccins die in de coronacrisis in een noodtempo zijn ontwikkeld.
De respons van de overheid op het opgedoken virus is een pure nachtmerrie. De lockdown en de
quarantaine maatregelen in Californië, waar Brian woont, zijn veel agressiever en hebben veel
ondernemers hun onderneming gekost, naast de stressvolle angst waarin de bevolking al gedurende
langere tijd wordt gedwongen te leven. Anthony Fauci [de Amerikaanse tegenhanger van Jaap van Dissel
in ons land] zei aanvankelijk, dat mondmaskers geen zin hadden, maar later vond hij het wel noodzakelijk.
In feite zijn de sterftecijfers door covid relatief laag en alternatieve effectieve behandelingen, zoals met
hydroxychloroquine worden verdacht gemaakt. Het lijkt er wel op dat alles wat op de markt komt zonder
hoge winstmarge, automatisch door de overheid en de farmaceutische industrie wordt afgewezen en
tegengewerkt, terwijl Trump in het ziekenhuis wel voor covid is behandeld met hydroxychloroquine en in
enkele dagen weer was hersteld. We onthouden de bevolking feitelijk een behandeling die al effectief is
gebleken.
Er zijn weinig gegevens van goede kwaliteit. Covid wordt bij mensen geregistreerd op basis van de
daarvoor ongeschikte PCR test zonder verder naar symptomen te kijken. De test leidt makkelijk tot een
vals positief resultaat en het aantal mensen dat positief is getest terwijl ze geen symptomen hadden of
ontwikkelden totdat een nieuwe test werd gedaan waarbij ze negatief werden getest, is aanzienlijk. Dr.
Kary B. Mullis, de uitvinder van de PCR-test, heeft altijd gezegd dat deze test geen specifieke virussen kan
detecteren. Hierbij verdubbeld men de moleculen en fragmenten van moleculen in een monster vele
malen. Daarbij stelt men, dat die verdubbeling niet vaker mag gebeuren dan 35 keer. Vaker verdubbelen
is wetenschappelijk onverantwoord. Bij de PCR-test voor covid verdubbelt men helaas toch vaak meer
dan 35 keer. Covid-19 is nu alleen betrouwbaar te diagnosticeren na vaststelling van de symptomen door
een arts, maar dat kost veel meer tijd en dus geld, en dus kiest de regering voor de goedkope,
gemakkelijke en snelle PCR-methode om daarop maatregelen te baseren die een enorme impact hebben
op het sociale en economische leven met catastrofale gevolgen. Ook de covid-19 sterftecijfers zijn
onbetrouwbaar. De richtlijnen van de CDC werden aangepast in maart 2020: als covid een rol speelt in het
ziekteproces voor het overlijden, wordt dat als doodsoorzaak genoteerd, ook als er bijvoorbeeld sprake is
van een hartaanval, diabetes of COPD voordat de overledene corona kreeg. Ook heeft de pathologische
focus op covid van het laatste jaar er meermaals toe geleid dat werkelijke oorzaken niet werden
onderkend en behandelingen werden nagelaten die patiënten hadden kunnen redden. De meeste
patiënten met covid stierven door het gebruik van ventilatoren.
Iedereen jonger dan 70 jaar die covid krijgt heeft slechts een zeer geringe kans aan het virus te overlijden,
minder dan 0,001 procent. Maar boven de 70 jaar hebben mensen op zich al een verhoudingsgewijs
hoger overlijdensrisico bij ziekte, dus dat geldt ook zo voor covid-19. Volgens de berichten sterft zo’n 5%
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van de mensen boven de 70 die covid-19 krijgen, maar volgens Brian en betrouwbare cijfers ligt het
werkelijke getal in de buurt van 0,054 procent.
Zweden heeft niet de maatregelen genomen die andere Europese landen wel kozen, vanuit het idee dat
zich in verloop van tijd groepsimmuniteit zou ontwikkelen. Een dodelijk virus past zich door de natuurlijke
ontwikkeling namelijk ook aan en wordt minder dodelijk om zelf te kunnen overleven. Het kan dus zijn dat
het virus muteert en besmettelijker wordt, dat wil zeggen: meer succes heeft in de verspreiding, maar
daarbij wordt het ook minder dodelijk, want alleen zolang menselijke dragers in leven blijven is
overdracht en verdere verspreiding van het virus mogelijk. Inderdaad had Zweden een hogere
besmettingsgraad omdat het virus zich beter kon verspreiden, maar het sterftecijfer bleef laag.
Isolatiemaatregelen stellen alleen maar het onvermijdelijke van de besmetting met het virus uit en als er
geen natuurlijke ontwikkeling plaatsvindt, behoudt het virus daarbij zijn aanvankelijke dodelijkheid met
als uiteindelijk netto resultaat meer doden. Hoe meer lockdowns er komen, hoe meer mensen er zullen
sterven. Fauci zegt zelfs: “In a perfect world Americans should stop shaking hands”. Mensen zijn er niet
voor toegerust om zo te leven. Fysiek, emotioneel en geestelijk contact is nodig.
De covid-19 vaccins moeten volgens Brian koste wat kost worden vermeden. Hij heeft de laatste 20 jaar
van zijn leven besteed aan onderzoek naar de veiligheid van vaccins, die pas na vele jaren klinisch
onderzoek en testen waren goedgekeurd. De gemiddelde duur voor goedkeuring van vaccins of
biologische hulpmiddelen ligt tussen de 7 en 10 jaar, en dat blijkt vaak uiteindelijk nog niet genoeg te zijn
geweest. De covid-19 vaccins zijn in binnen een periode van één jaar ontwikkeld, getest en door de FDA
goedgekeurd. Dat is een recept voor een ramp. Het maakt dan niet uit of het gaat om het mRNA vaccin
van Pfizer of Moderna, of het meer traditionele vaccin van Astra-Zeneca; geen van hen is voldoende
getest op veiligheid en effectiviteit. De mRNA techniek is niet eerder gebruikt, dus feitelijk is er sprake van
een massaal experiment. Het idee achter deze techniek is dat we een stukje genetische code inspuiten dat
codeert voor een eiwit dat met het corona-virus wordt geassocieerd. Wanneer onze lichaamscellen dat
stukje genetisch materiaal opnemen, gaan ze dat covid-eiwit maken, waarna het immuunsysteem op dat
vreemde eiwit gaat reageren door het aan te vallen. Pfizer en Moderna hebben beide een meer dan
honderd pagina dik verzoek bij de FDA ingediend voor noodgoedkeuring van hun vaccins. Uit deze
rapporten blijkt dat er maar weinig testen zijn uitgevoerd, maar de testen die zijn gedaan leverden bij
voorbeeld voor het Moderna vaccin al een hoge frequentie negatieve korte-termijn effecten op na het
gebruik van het vaccin. Daarnaast bleek in de twee maanden, maximaal 14 weken, dat patiënten werden
gevolgd, dat in de tweede week na de vaccinatie inderdaad specifieke antistoffen tegen het corona-virus
werden aangetroffen bij mensen jonger dan 65 jaar, maar dat de hoeveelheid daarvan in het bloed
daarna ook weer zeer snel verdween. Zij hadden dan dus daardoor ook geen adequate bescherming
meer. De testpersonen ouder dan 65 jaar ontwikkelden pas na de tweede injectie een marginale
hoeveelheid antilichamen. Normaliter wordt een vaccin in fase 3 getest op een bevolking van enkele
tienduizenden, maar de testgroep voor het Pfizer-vaccin ouder dan 65 jaar bestond slechts uit 22
personen, waarvan vijf een placebo ontvingen. Gedurende de maanden na de vaccinatie bleek die
gevaccineerde groep minder vatbaar voor het virus dan de controlegroep, maar met zulke lage aantallen
is een verantwoorde inschatting van het effect op een totale bevolking op de korte, en al helemaal op de
lange termijn, niet mogelijk, hoewel er binnen deze kleine groep al een aanzienlijk aantal negatieve
effecten van de vaccinatie werden vastgesteld. Virusvaccins activeren alleen antilichamen zoals de Bcellen, maar de T-cellen die in het immuunsysteem ook heel belangrijk zijn, staan daar los van. Bij 70% van
de deelnemers aan de klinische test van het Pfizer en Moderna vaccin ontwikkelden zich antilichamen
tegen polyethyleenglycol, dat in het vaccin zit als beschermhuls voor het mRNA. Mogelijk zijn veel mensen
allergisch voor deze moleculaire beschermhuls. En er is niet gekeken naar de vraag of het mRNA wellicht
in ons genetisch materiaal wordt geïntegreerd en wat daar dan de gevolgen van kunnen zijn. We weten
niet of genetische informatie van het mRNA-vaccin in ons DNA kan komen. Onder wetenschappers is er
bezorgdheid dat het virus-mRNA een wisselwerking kan hebben met het retrovirus en dat het retrovirus
een wisselwerking kan hebben met ons DNA en dat dit dan geïntegreerd kan worden met het DNA van
onze chromosomen in de celkern. Volgens Brian zou dat in geringe mate kunnen gebeuren, maar voor
hem is het veel essentiëler dat de vaccins simpelweg onvoldoende zijn getest. Hij vreest dat, zelfs als 50%
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van de bevolking weigert het vaccin te nemen, de gevolgen voor de andere 50% zeer ernstig kunnen zijn
bij het gebruik van deze onvoldoende geteste vaccins. Het vaccin van Astra-Zeneca is een meer
traditioneel vaccin, maar het is ook niet lang en goed genoeg getest en biedt slechts een bescherming van
ongeveer 50%.
Patrick bedankte Brian voor zijn bijdrage. Brian was dankbaar, dat hij zijn verhaal mocht doen en zei:
“Patrick, you are doing God’s work to bring this information”.
[Een heel belangrijke vraag is nog: wat doet het gemodificeerde virus-mRNA net het mitochondriaal DNA
dat buiten de celkern in de cel zit? Dat zou ook veranderd kunnen worden door het mRNA-“vaccin”. Daar
heeft nog niemand het over].

Dr. Tom O’Bryan is gespecialiseerd in functionele geneeskunde (onderzoekt de achterliggende
oorzaken van ziekteverschijnselen waarbij men zich afvraagt: waarom worden mensen ziek?). Hij is de
oprichter van TheDr.com
Hij beschouwt covid-19 als griepvirus, dat krachtiger is dan het gemiddelde griepvirus. Elk jaar overlijden
er in de V.S. zo’n 25 tot 80 duizend mensen aan de griep. Dat zijn dan meestal ouderen of mensen met
andere gezondheidsproblemen, zodat er vaak sprake is van comorbiditeit met andere doodsoorzaken.
Sociaal en fysiek afstand nemen creëert stresshormonen, die het immuunsysteem aanspreken en op de
lange termijn uitputten; daardoor kan het zijn werk niet meer doen. Mensen raken daardoor depressief
en er zijn daardoor zelfs meer mensen die zelfmoord plegen. Fysieke afstand kan soms nodig zijn en enig
voordeel hebben, maar ‘social distancing’ is heel slecht. Tom ontving op een gegeven moment van een
patiënt de kopie van enkele pagina’s uit een boek uit 1988 waarin stond vermeld dat er in 2020 een
pandemie zou uitbreken op basis van een virus dat was ontwikkeld in een laboratorium in Wuhan. Hij was
daar natuurlijk heel verbaasd over. Hij was eerst heel sceptisch over samenzweringstheorieën, ook wel
complottheorieën genoemd. Maar hij werd overtuigd, dat er momenteel wel een heel groot complot echt
bestaat en geen fabeltje is.
Waarom werd Lombardije de tweede infectiehaard in de wereld met een hoog dodental? De ligging van
die provincie te midden van de bergen zorgt voor een hoge blootstelling aan uitlaatgassen van auto’s en
industrie, en de conditie van de longen onder de mensen is daarom al kwetsbaar. Daarnaast was een
constructiebedrijf uit Wuhan vanaf november 2019 bezig in Lombardije met constructiewerkzaamheden.
Daardoor verbleven daar eind 2019 honderden Chinezen uit Wuhan. Een derde factor was het lage niveau
vitamine D bij Italianen in vergelijking met de rest van Europa. Mensen in Scandinavische landen hebben
zelfs meer vitamine D in hun bloed dan Italianen, terwijl ze minder zon krijgen (de zogenaamde
Scandinavische paradox). Dat hangt samen met toevoeging van vitamine D aan de voeding in
Scandinavische landen. Vitamine D is, naast het thyroïde hormoon (de verwarmingsregulator van onze
cellen), de enige stof waarvoor alle lichaamscellen een receptor hebben. In Italië heeft men tot nu toe
geen vitamine D aan het voedsel toegevoegd. Elke cel in ons lichaam heeft vitamine D nodig.
Een onderzoek op 790 covid-patiënten uit Indonesië toonde aan dat er een hoog sterftecijfer was onder
patiënten met een vitamine D tekort (tekort onder waarde 19,5), in tegenstelling tot patiënten die geen
tekort hadden. Bij autopsie in 2016 op vier in de toendra geconserveerde mannen, die in 1918 binnen één
dag aan de Spaanse griep waren overleden, bleek dat bij die mannen het ontbreken van vitamine D ertoe
had geleid dat de macrofagen in de longen, die beschermen tegen virale infecties door chemische kogels
af te vuren, niet meer waren gestopt met het afvuren van hun chemische kogels, waardoor ze een
cytokinestorm hebben gehad. Een onderzoek van pionier prof. dr. Michael Holick (Boston University) van
25 tot 30 jaar geleden toonde aan dat hoe hoger de hoeveelheid 25 hydroxy-vitamine D in het bloed was
(tot 55 nanogram per milliliter), hoe lager de kans op besmetting met het corona-virus was. Bij elke
toename met 1 punt, waren de onderzochte mensen 1,6 punt minder bevattelijk voor het covid-virus en
was er minder kans om positief getest te worden. Zijn onderzoek was heel betrouwbaar: hij heeft 190.000
mensen getest.
Pagina 29 van 81

Een test voor vitamine D is simpel en goedkoop en kan je leven redden als blijkt dat je te weinig ervan in
je lichaam hebt. Je hoeft alleen maar een druppel bloed op een papiertje op te sturen naar een
laboratorium.
Wat betreft de vaccins, is historisch bekend dat de effectiviteit van griepvaccins altijd erg laag is. Dat komt
omdat het vaccin dat je krijgt is gebaseerd op het griepvirus van één of twee jaar geleden, terwijl het
griepvirus dat rondgaat alweer een nieuwe variant is. Tom vindt dat mensen in risicogroepen wel baat
kunnen hebben bij de vaccins, maar we hebben geen idee wat de gevaren kunnen zijn bij deze vaccins.
Het paradigma om iedereen maar te vaccineren, is in de medische wetenschap een absurde uitspraak. Er
is ook een groep mensen die het gen HLADR-B1 bezitten en daardoor een sterk verhoogd risico hebben
op gevaarlijke reacties op vaccins. Dit gen komt voor bij 30% van de mensen van Europese afkomst.
Omdat het immuunsysteem soms niet reageert op een verzwakt virus dat in een vaccin zit, wordt ook een
trigger toegevoegd, die het immuunsysteem gegarandeerd wakker schudt. Meestal is dat kwik of
aluminium. Bij kinderen met het HLADR-B1 gen wordt geadviseerd geen vaccin-cocktail te injecteren,
maar slechts één vaccin per keer. Dit gen kan met een eenvoudige test aangetoond worden.
De meeste mensen die besmet worden met een virus, krijgen slechts lichte verschijnselen, omdat hun
immuunsysteem het virus snel en effectief uitschakelt. Zo’n 5 tot 10 procent wordt wel ziek en moet naar
het ziekenhuis, en herstelt pas na een kleine week. Je immuunsysteem heeft dan de reserves moeten
aanspreken en het is dan een goede zaak om die reserves weer aan te vullen. Zinvol is om het
‘regenboogdieet’ te volgen [dit is wel wat vergelijkbaar met onze ‘Schijf van Vijf’]. Aan te bevelen is het
boek ‘Vaccines and Autoimmunity’ van Yehuda Shoenfeld, Lucija Tomljenovic en Nancy Agmon-Levin, dat
in 2015 gepubliceerd is. Bijna alle ziekten zijn ontstekingsziekten, dat geld ook voor ziekten die door
virussen worden veroorzaakt. De bovengenoemde reserves zijn de polyfenolen, die je in je voeding tot je
neemt (bij voorbeeld in blauwe bessen). Zij verhinderen dat virussen in de lichaamscellen worden
opgenomen. Veen natuurlijke polyfenolen zijn niet duur in aanschaf en hebben een laag risico om
giftigheid te ontwikkelen. Dat maakt, dat deze stoffen goede kandidaten zijn voor preventieve
behandeling om daarmee virale infecties te verminderen en om het risico te verminderen dat er een
cytokinestorm ontstaan door een virusinfectie. Het virus kan zich alleen vermenigvuldigen binnen de cel,
niet daarbuiten, bijvoorbeeld in de bloedbaan.
Een ander belangrijk mineraal is zink, dat in lichaamscellen wordt opgenomen met behulp van ionoforen.
Eén van de meest bekende ionoforen voor zink is kinine. Zink wordt namelijk moeilijk in de cellen
opgenomen en heeft daarvoor een escorte, een begeleider, nodig. Ionoforen zijn die begeleider. Daarom
kwam de regering in de V.S. in maart/april 2020 met de richtlijn dat hydroxychloroquine misschien een
belangrijk hulpmiddel is tegen corona [zie https://www.gids.tv/video/199006/dr-eric-nepute-onthultgeneesmiddel-tegen-corona-koop-zink-en-kinine ]. Hydroxychloroquine is het chemische equivalent van
kinine, maar er moet genoeg zink bij aanwezig zijn, want anders werkt het niet. Dit middel is al negentig
jaar in gebruik om malaria te voorkomen. De gewone drank tonic die je kunt kopen, bevat kinine. Kinine
smaakt heel bitter, daarom wordt er suiker aan toegevoegd. Maar koop dan de tonic met de minste suiker
en ook zonder kunstmatige zoetstoffen.
Vier onderzoeken stellen verder dat covid patiënten in ziekenhuizen die vitamine C krijgen toegediend
aanzienlijk minder complicaties krijgen.
In de vier verschillende situaties waarin je je kunt bevinden, moet het immuunsysteem op andere wijze
worden ondersteund met voeding:
1. preventie: gebruik vitamine C en D, zink, melatonine, visolie en kalium. Ook inname van vitamine
B-complex is heel zinvol. Voor vitamine C beveelt Tom het protocol van Linus Pauling aan, die
twee keer de Nobelprijs heeft gewonnen.
2. infectie: geen paddenstoelen (die energie wegtrekken naar de opbouw van immuuncellen, wat
niet handig is als je immuuncellen aan het werk moeten), wel curcuma en bromaline
3. escalerende infectie: geen paddenstoelen; gebruik wel curcuma, bromaline, anacytale cysteïne en
glutathion
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4. herstel: geen paddenstoelen; gebruik curcuma, anacytale cysteïne en, glutathion
Base hits win the ball game. Er is geen magische pil of vaccin dat je honderd procent beschermt tegen
welk virus ook, zoals hydroxychloroquine of remdesivir. Soms helpen die middelen, soms niet. Maar het
gaat om de basis-hits. De natuur biedt een aantal stoffen die je overlevingskansen bij aanval door een
virus enorm vergroten. Dat is wat je zelf kunt doen in deze crisis, en natuurlijk zorgen dat je sociaal met
elkaar verbonden blijft, want ook dat verhoogt de weerstand en kracht van het immuunsysteem.
De Australische gastro-enteroloog/microbioloog Barry Marshal schreef in 1986 een paper dat volgens
hem maagzweren worden veroorzaakt door bacteriën. Zijn collega’s verklaarden hem voor gek:
maagzweren worden veroorzaakt door te veel zuren in de maag, en moeten worden bestreden met
(prijzige) zuur bestrijdende middelen. Deze arts gebruikte vervolgens endoscopie om zijn nog gezonde
maag te fotograferen, dronk daarna een beker vol Heliobacter pylori bacteriën, wachtte drie dagen tot hij
zich echt ziek voelde, deed weer een endoscopie en fotografeerde zijn maag met zich ontwikkelende
maagzweren, daarna nam hij antibacteriële middelen in, wachtte ongeveer een week en nam de laatste
foto waarop te zien was dat zijn maagwand weer aan het genezen was. Daarna publiceerde hij de foto’s,
zodat iedereen bevestigd zag dat hij een volslagen mafketel was. Maar daarmee bewees hij dat bacteriën
inderdaad soms maagzweren kunnen veroorzaken. De WHO vond dat zo belangrijk dat ze zijn publicatie
toestuurden naar alle medische organisaties in de wereld. In die tijd was maagkanker de meest
voorkomende kanker en het werd bevestigd dat H. pylori daar inderdaad vaak de oorzaak van was.
Tegenwoordig is met een eenvoudige test bij maagklachten vast te stellen of de bacterie in de maag
voorkomt, waarna de bacterie kan worden bestreden. Na deze ontdekking en de bijbehorende
behandeling komt maagkanker aanzienlijk minder voor. In 2007 kreeg hij de nobelprijs voor de
geneeskunde voor zijn ontdekking omdat hij “met vasthoudendheid en een oplettende geest het
heersende dogma rond maagkanker bestreed”.
We moeten allemaal vasthoudend zijn om te ontdekken wat ons lichaam nodig heeft om steviger te staan
tegenover de gevaren die ons bedreigen. Alle kleine dingetjes die je doet, dragen bij aan je bescherming.
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Vaccines Revealed Episode 5
Dr. Andrew Kaufman – deel 2
Hij ziet geen enkel voordeel in het dragen van mondkapjes. We hebben al heel lang maskers die gedragen
worden bij operaties samen met kleding, handschoenen, etc. en dat heeft daarin een functie. Maar we hebben
nooit maskers gebruikt onder gezonde mensen en zelfs zieken in het ziekenhuis of de mensen om hen heen
dragen geen masker, behalve incidenteel bij iemand die besmettelijk is. Daar wordt het meestal maar enkele
minuten gebruikt. Gezonde mensen worden sowieso niet als besmettelijk beschouwd en verspreiden geen
ziekten. Zelfs bij Covid wordt gezegd, dat zonder symptomen het risico op besmetting klein is. Dus met gezond
verstand en de gebruikelijke wijsheid is er geen reden voor gezonde mensen om een masker te gebruiken.
Meestal hoeven zieke mensen in ziekenhuizen niet afgeschermd te worden van anderen. Soms, wanneer
iemand ademhalingsmoeilijkheden heeft, kan door anderen bij zo’n patiënt een masker gebruikt worden,
hoewel het niet voorgeschreven is. Dan gebruiken we dus ons gezond verstand. Allerlei wetenschappelijk
onderzoeken hebben aangetoond, dat het gebruik van mondkapjes geen enkel voordeel biedt in de
bescherming tegen virussen, maar je hindert er wel direct je ademhaling mee. Zie bijvoorbeeld “First
randomized control trial shows face masks ‘did not reduce’ corona virus infections with ‘statistical
significance’” (artikel in Examiner – Andrew Mark Miller – 11-11-2020). Met zoveel gegevens is het duidelijk
dat het geen zin heeft. Het geeft echter wel fysieke en psychische schade. En de psychische schade is voor
kinderen het ergst. De fysieke schade is dat het de ademhaling belemmert. Het vermindert zuurstof opname
en het geeft een zuurte-toestand in je lichaam, je bloed wordt daardoor zuur. Patiënten kwamen naar me toe
die ziek werden door het dragen van mondkapjes. Een van hen ontwikkelde longontsteking na een paar dagen
dat ze dit moest dragen voor haar werk. Een ander ontwikkelde een huidinfectie (empatico) rond de mond, die
eerst niet in verband werd gebracht met het mondkapje. Ze moest 5 verschillende antibiotica gebruiken om er
vanaf te komen. Twee dagen nadat ze gestopt was het mondkapje te dragen, was ze er van af. De
farmaceutische industrie verkoopt nu middelen om huidinfectie door mondkapjes te bestrijden.
Psychologische factoren zijn ernstiger, want het is een barrière voor communicatie en sociaal contact. Je kunt
de identiteit van iemand niet goed waarnemen. Er zijn studies die aantonen dat anonimiteit antisociaal gedrag
bevordert bij mensen. Dit is logisch omdat criminelen hun identiteit ook verhullen door gezichtsbedekking,
zodat ze niet herkend worden. Je spraak wordt onduidelijker dus dat belemmert bijvoorbeeld onderwijs op
school. We gebruiken onze mond ook om taal te kunnen verstaan en begrijpen, bijvoorbeeld bij klanken die
hetzelfde lijken maar de mond laat zien wat het is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen daar
vooral op af moeten gaan. Visuele aspecten van spierbewegingen rond de mond spelen een rol in de
communicatie, en zijn voor kinderen extra belangrijk bij de taalverwerving. Er kan ontwikkelingsachterstand in
taal ontstaan. Belangrijker is dat de gezichtsuitdrukking rond het gebied van de mond ook emotie
weerspiegelt, zoals uitingen van blijdschap of afkeer. Dit kan dus in het onderwijs serieuze mentale gevolgen
hebben bij kinderen en in het sociale verkeer. In het onderlinge contact met mensen met maskers weet je niet
wie wie is en niemand maakt contact en je ziet geen glimlach. Dat is verontrustend.
Wat gebeurt er in de incubatietijd? Daar zijn geen wetenschappelijke gegevens van bekend. Je zou dat kunnen
doen, bijvoorbeeld met dieren: dat je een zuiver ziekmakend virus neemt. Je moet dus eerst bewijzen dat het
een ziekte veroorzaakt. Dat hebben ze nooit succesvol geëxperimenteerd. Dus bijvoorbeeld 1 ziek dier onder
100 en zien hoelang het koorts heeft en hoe het zich verspreidt. Alle gegevens die nu gebruikt worden, zijn
gebaseerd op de PCR-test die zonder betekenis is. In Italië hebben mensen in het ziekenhuis elke dag een test
gekregen en die vonden dat de resultaten van dag tot dag verschillend waren bij dezelfde persoon. Meer dan
eens versprong het van negatief naar positief en vice versa. Ook fruit en een geit werden positief getest in
Tanzania, gemeld in de New York Post op 6 mei 2020 door Ben Cost: “Faulty corona virus kits suspected as
goat and fruit test positive in Tanzania”. De test geeft valse informatie en je kunt er dus geen enkele conclusie
aan verbinden. De PCR-test is nooit geijkt met de gouden standaard van het virus zelf; hij is niet gevalideerd.
Een zwangerschapstest wordt gevalideerd met het werkelijk geboren worden van een baby; dat is een gouden
standaard. Zoiets is nooit gedaan bij de PCR-test. Ze kunnen geen gevoeligheid of specificiteit, maar ook geen
positieve en negatieve verhoudingen testen, omdat er geen gouden standaard is. Zelfs de valse positieven
kunnen niet in percentages bepaald worden. Ze schatten het, dat doen ze. Het is heel gemakkelijk om in het
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nieuws het percentage van de valse positieven door te geven, maar ze zeggen niet hoe ze dit getal berekend
hebben. Op een foute vooronderstelling wordt steeds meer aannames opgestapeld. (Patrick: Het is een
kaartenhuis dat nergens op gebaseerd is, begrijp ik nu.)
Een voorbeeld van hoe dingen misleidend kunnen zijn: vanaf het begin hebben ze symptomen veranderd en
toegevoegd. Dat maakt het minder betrouwbaar. Om iets te definiëren moet je eenduidig zijn. Je kunt de
definitie niet steeds veranderen om het passend te maken. Ik wordt vaak bevraagd over het verlies van reuk
en smaak, die met elkaar verbonden kunnen zijn. Mensen denken dat dit iets nieuws is en verbinden daar
covid aan. Of ze een test of niet hebben gehad, wordt er niet aan verbonden. Dit vond ik verdacht, want met
elke verkoudheid kun je minder goed ruiken. In een artikel van een oor-neus-keel-praktijk voordat Covid
bestond, las ik dat geconstateerd werd dat 20% van de bevolking hier last van heeft. Dus het is heel gewoon
dat veel mensen dit nu rapporteren. Het is normaal gesproken met virale ziekten verbonden zoals verkoudheid
en griep. Dus hier hebben we te maken met een selectie van vooringenomenheid, want het is in de media
gepubliceerd als specifiek voor Covid. Het wordt namelijk niet vermeld dat het normaal ook voorkomt bij een
verkoudheid en daarom wordt de link naar Covid gelegd en wordt de indruk gewekt dat Covid meer voorkomt
dan in werkelijkheid het geval is. Dat gebeurt onbewust en is misleidend.
Wat het vaccin betreft, moet je erover nadenken hoe je nee gaat zeggen als je gezond wilt blijven. Als een
infectieziekte niet het doelwit is, waar moet het dan voor zijn? We moeten voorzichtig en alert zijn in verband
met het vaccin. In de eerste plaats is er geen toename van het aantal sterfgevallen, waardoor het vaccin niet
urgent is. Waarom dan zo’n haast? In de tweede plaats: hoe kan een vaccin voor jou in zo’n korte tijd
betrouwbaar zijn? Normaal kost het 10 jaar voor het op de markt kan komen en dat is niet voor niets, en nu is
dat nog niet eens één jaar. De veiligheidstesten zijn verre van volledig, ze maakten een stel ‘shortcuts’ in de
ontwikkeling en in de testen, veel stappen zijn overgeslagen. Dat geeft veel risico en wat is het voordeel
ervan? Zelfs als je, wat men beweert over de vaccins volgt, het voorkomt geen overdracht. Er wordt verteld,
dat we nog steeds de mondkapjes moeten dragen en de anderhalve meter afstand. Wat is het voordeel dan?
Als je nog meer sceptisch wilt zijn, ze hebben al tientallen jaren geprobeerd om vaccins voor coronavirussen te
ontwikkelen, en zijn daar nooit succesvol in geweest. In feite heeft het bij dieren veel gezondheidsproblemen
veroorzaakt. Ze zeggen nu in korte tijd succesvol geweest te zijn, terwijl dit nog nooit eerder gebeurd is. De
techniek die nu gebruikt is, is bovendien ook compleet nieuw. In andere woorden, geen vaccin op de markt is
ooit zo gemaakt en heeft zich ook niet bewezen in langetermijnstudies. Het is geautoriseerd, maar niet
gevalideerd. De officiële instanties zeggen zelf dat het niet bewezen is dat het succesvol is. Het heeft een RNAsequentie, die de cel binnen gaat en ze zeggen dat het een gen bezit voor het spike-eiwit. We weten dat de
mRNA-sequenties zijn gefabriceerd. We weten daardoor niet waar de sequenties echt voor dienen. En dat vind
ik het meest verontrustend van alles. Het gebruikt onze processen in de cel om dat eiwit te maken. Ze
beweren dat er immuniteit ontstaat omdat er RNA in de cel is gebracht. Maar het is nooit aangetoond dat dit
werkt. Ze kunnen er elk soort gen er instoppen om elk willekeurig eiwit gevormd te laten worden en wie weet
wat voor effect dat heeft. De proeven die gedaan zijn, hebben al serieuze bijwerkingen laten zien. De CDC en
FDA en de Britse regering hebben vergaderingen belegd om te weten te komen welke bijwerkingen er
verwacht worden. De Britse regering heeft zelfs een privéonderneming ingeschakeld om er kunstmatige
intelligentie op los te laten, omdat de hoeveelheid gegevens zo enorm groot was. Zij hebben ook heel veel
ernstige en agressieve bijwerkingen verwacht. De FDA heeft wel 20 ernstige bijwerkingen verzameld, waarvan
ze verwachten dat ze gaan optreden. Allerlei soorten neurologische ziekten zoals MS (multiple sclerose),
hersenvliesontsteking en meningitis , ook hartaanvallen, auto-immuunziekten, dood, en geboortegebreken.
Omdat de veiligheidstesten veel minder uitgevoerd zijn dan bij gewone vaccins, die ook nare bijwerkingen
kunnen hebben, is het risico veel groter dat er ernstige bijwerkingen zijn.
Patrick: het probleem is dat wij de misstanden niet kunnen bestrijden en zeggen “er is een vergissing gemaakt”
en de boel terugdraaien. Het enige dat we kunnen doen is de mensen goede informatie verschaffen.
Andrew: In een brief aan Pfizer staat: Onder criteria voor het verlenen van autorisatie:
1) SARS-COV-2 can cause a serious or life threatening disease or condition, including severe respiratory illness,
to humans infected by this virus.
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2) Based on the totality of scientific evidence available to FDA, it is reasonable to believe that Pfizer/BioNTech
covid-19 vaccine may be effective in preventing covid-19, and that, when used under the conditions described
in this authorisation, the known and potential benefits of Pfizer/BioNTtech covid-19 vaccine when used to
prevent covid-19 outweigh its known and potential risks; and …”
Met andere woorden: het is ‘reasonable to believe’ en ‘may’, en dit zijn de sleutelwoorden. Ze weten dus niet
of het werkt; het kan, maar het kan ook niet. Toch gaan ze miljoenen mensen inenten.
Patrick vindt het verbijsterend dat goed opgeleide en intelligente mensen dit geloven. Het is een conclusie die
niet onderbouwd is.
Kaufman: Ze hebben het verhaal veranderd nu de vaccins er zijn, dat de maatregelen voortgezet moeten
worden. Terwijl voordat het vaccin er was, gezegd werd dat die niet meer nodig zouden zijn. Dus als mensen
denken dat ze door het vaccin te nemen weer terug naar normaal kunnen, letten ze niet goed op. Fauci heeft
al gezegd, dat dat niet voor de herfst van 2021 zal gebeuren. Er worden ook 2 inentingen vereist. Ook
Moderna is nu geautoriseerd.
Patrick: wordt het verplicht gesteld welk vaccin we nemen of hebben we nog een keuze?
Andrew: Je hebt geen eenvoudige keus. Mijn persoonlijke mening is, dat ze het op allerlei plaatsen
doordrukken om de inentingen plaats te laten vinden. Met andere woorden: ze zullen geen politiemacht
gebruiken, maar ze zullen je beperkingen opleggen om ergens toegelaten te worden. Ze maken het zo moeilijk
om te leven zonder inenting, dat de meeste mensen zullen toegeven. Dat is hun strategie. Hopelijk zal dat niet
gebeuren. Als alleen een kleine minderheid de inentingen weigert, dan zal het er niet toe leiden dat dit hele
verkeerde plan en systeem wordt geblokkeerd. Het is belangrijk dat mensen nee blijven zeggen, zelfs als het
op korte termijn wat kost, maar de kosten op de lange termijn zijn veel hoger: minder toegang om te reizen,
om te winkelen, om van onderwijs en gezondheidszorg gebruik te maken. Dan zullen er in de loop van de tijd
meer en meer beperkingen komen en dan zal het steeds moeilijker worden om iets gedaan te krijgen zonder
er in mee te gaan.
Patrick: Het is heel verontrustend. Een deel van onze hoop is dat de informatie die we geven bij zoveel
mogelijk mensen komt en dat ze een keuze hebben en mee kunnen helpen het beleid in de goede richting
vorm te geven. Omdat de macht in handen is gekomen van mensen, die ongebreideld en niet gecheckt is, en
zonder de normale democratische processen de dingen doen. Zelfs het werkelijke bestaan van dit virus is niet
eens goed vastgesteld. Alles wordt daarvan afgeleid. Ik begin de grootte van het probleem te zien.
Andrew: Je kunt opnieuw een virus vinden en dit spel steeds weer opnieuw spelen. Ik zou een laboratorium op
kunnen zetten als je me een half miljoen dollar geeft en een virus kunnen vinden bij een paar zieke mensen en
hetzelfde kunnen doen keer op keer. Bv SARS Covid-3 of Covid 2021 en al deze trucs. Als het allemaal op
frauduleuze wetenschap is gebaseerd dan kun je er steeds opnieuw mee manipuleren.
Ik heb niet zo nauwkeurig naar Noord-Italië gekeken. Maar wel naar New York. Als het werkelijk zo’n dodelijk
virus zou zijn, zou het overal ter wereld dood en destructie veroorzaken. Maar in Californië waren de
aantallen ziekenhuisopnamen hetzelfde als in New York, maar hier was het aantal doden drie keer zo hoog. Je
had veranderende procedures in de verzorgingshuizen, de ventilatoren en de zuurstof. Ze hebben niet om die
mensen gegeven. In Italië kan hetzelfde gebeurd zijn. Van veel ziekenhuizen werd gezegd dat ze overvol
waren, maar ik ken mensen die daar op bezoek zijn geweest, en ze waren leeg. In New York werden de zieke
mensen allemaal naar een klein ziekenhuis gebracht en dat zag er overbevolkt uit en ondertussen was er een
paar km verderop een groot ziekenhuis met 5000 bedden en dat was leeg. Je bent verplicht een ziekenhuis in
New York te nemen als je daar woont. Dus ik denk dat het in Italië een vergelijkbare situatie is geweest. Een
journalisten heeft onderzoek gedaan in andere landen en daar waren andere procedures en er was een
ziekenhuis waar zeer giftige medicijnen werden gebruikt. Dus dat kan ook meer doden hebben veroorzaakt. Je
ziet behoorlijke Covid-mortaliteit in sommige plaatsen optreden maar niet in andere. De specifieke situatie van
plaatsen zou ik aan andere mensen moeten overlaten, hoewel ik het graag zou willen weten.
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Dr. James Lyons-Weiler- Algemeen directeur van het IPAK, Institute for Pure and Applied Knowledge.
Hij heeft biologie gestudeerd met de nadruk op genetica en menselijke evolutie. “Ik hield van genetica en vond
een wiskundige fout in een wetenschappelijke publicatie. Dat had te maken met de basisverschillen tussen
soorten, maar ik schreef naar de auteur en ik kreeg antwoord en dit dacht dat ik invloed op de wetenschap zou
kunnen uitoefenen. Ik was vooral geïnteresseerd in hoe we dingen weten en hoe we dat kunnen weten.” Hij
heeft zijn doctoraalexamen gedaan in de zoölogie, en neotropische [= Zuid-Amerikaanse] soortenrijkdom,
ecologische vraagstukken, wiskundige modelleringen en statistiek met de gegevens die we verzamelden. Hij
probeerde planten en dieren te begrijpen in het ecologische systeem. Toen ging hij zich bezig houden met
moleculaire evolutie en het standaard proces van diversificatie en soortvorming om evolutie te verstaan op
dat niveau. Hij is gepromoveerd aan de Reno-University in de staat Nevada, waar hij een complexe studie van
genetische gegevens gedaan heeft met computerprogramma’s - dat ging onder andere over gegevens over
volgorden in het genetische materiaal. Daarna werkte hij aan de universiteit van Pennsylvania: toen konden
met grote technische mogelijkheden 20 tot 30.000 genen in een keer ontrafeld worden. Of ze aan en uitgezet
konden worden en genetische expressie konden hebben of niet. “Mijn moeder stierf aan borstkanker toen ik
klein was en mijn doel was om nieuwe medicijnen voor behandeling van kanker te ontdekken ; om tumoren
vroeg te herkennen. Ik kreeg vervolgens een baan bij het universitair kankerinstituut van Pittsburgh op de
afdeling pathologie en ik gaf cursussen, onder andere over de ethiek van deze wetenschap. Ik heb veel geld
binnen gehaald om kankeronderzoek te doen. Ze hebben me als populaire leraar ontdekt en veel studenten
wilden mij op hun examenlijst hebben. Ik kon tegelijkertijd geen onafhankelijke fondsen krijgen. En vroeg aan
de deken of ik een technologische mogelijkheid kon starten die goedkope verwerking van gegevens mogelijk
kon maken, die door zoveel mogelijk mensen gebruikt zouden kunnen worden. Ik kreeg een staf van vier
mensen en een budget van 450.000 dollar voor drie jaar.” Hij wilde boeken gaan schrijven over het begrijpen
van virussen, hun overdrachtsdynamiek, begrijpen wat de wetenschap zegt en wat het beleid zegt. De eerste
keer dat hij in detail naar de openbare gezondheid keek, was om te zien of er storingen waren tussen wat de
wetenschap zegt en in het beleid en de medische praktijk gebeurt. Hij interviewde een heleboel mensen,
experts, voor elk hoofdstuk, zodat hij hun ervaring daarin kon verwerken wanneer zijn perceptie verkeerd was.
Daarna wilde hij een boek schrijven over de noodzaak van goede medische wetenschap door de bril van het
voordeel, het nut: “Cures versus profits” – goede oplossingen die miljoenen levens kunnen redden, om
menselijke pijn en lijden te verminderen. De bazen hebben hem gezegd dat ze daar geen geld mee kunnen
verdienen. Hij wilde de overdracht van slechte wetenschap vergelijken met goede. En dus schreef hij een boek
van 14 hoofdstukken over allerlei onderwerpen en toen heeft hij een hoofdstuk over vaccins toegevoegd. Hij
wil zo objectief mogelijk zijn. En hij was naïef in zijn gedachten over vaccins. Hij schreef: Vaccins hebben
miljoenen levens gered, vaccins zijn veilig en effectief. En toen dacht hij: wat is er met Dr. Andrew Wakefield
gebeurd. Brian Hooker’s interview met Thompson was een eye-opener. Hij heeft Brian geïnterviewd en heeft
zoveel mogelijk informatie opgenomen. Toen hoorde hij dat er een documentaire over gemaakt werd met de
titel “Vaxxed”. Hij heeft het met drie andere controversiële onderwerpen over vaccins in dit hoofdstuk
opgenomen. Zijn volgende boek zou over bewustzijn gaan: “Into the brain”. En hij wilde er achter komen hoe
het leven bewustzijn gekregen heeft vanuit een evolutionair-biologisch gezichtspunt. Hij werd geïntrigeerd
door het feit dat de CDC zo hard werkt om allerlei kritiek op vaccins te begraven, vooral in verband met
autisme. Hij wilde weten wat autisme is, waarbij hij al zijn kennis over moleculaire biologie, basale biologie, en
onderzoek waarin hij betrokken was, de wetenschap van de overdracht van dingen, wilde betrekken. Wat is er
in de wetenschappelijke literatuur bekend over autisme? Dus hij heeft 3000 wetenschappelijke publicaties
daarover opgeslagen op zijn PC en organiseerde ze in hoofdstukken, en heb er veel gelezen. Opnieuw heb ik ze
geherstructureerd en heb er uiteindelijk 2000 gelezen in 4 a 5 maanden en liep steeds met die autistische
kinderen in gedachten. In het boek “The Environmental and genetic causes of autism” heeft hij 1000
referenties opgenomen. Hij stelde vast dat de wetenschap zegt dat autisme een verkregen gebrekkig
ontgiftigingssyndroom is. Het bevat zeker de auto immuniteit waar men het over heeft. Het voorwoord is
geschreven door Richard Frye. Hij had het meeste gepubliceerd. Hij heeft het nergens over aluminium, terwijl
het in mijn boek veel voorkomt. Later heeft hij dit aluminium-probleem benoemt in een publicatie. James
heeft ook over intellectueel eigendom geschreven.
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Organisaties als CDC en FDA zijn de verlengde armen van de farmaceutische industrieën, fascisme. Ik heb in
2015/2016 voorzien dat er een grote ramp zou gebeuren. Dat het zover komt dat de onderwijzer kan bepalen
“dit kind moet die medicijnen krijgen”. Dat zou zo niet moeten gebeuren dat onderwijzers diagnoses gaan
stellen. De mensheid is de laatste grens overgegaan om te gaan exploiteren, namelijk de mens zelf. Het is een
vorm van slavernij. Het uitbaten, de koopwaar van de menselijke gezondheid. Het wordt onmiddellijk een
politiek gesprek. Maar ik heb wel ideeën om dit ongedaan te maken, zoals het decentraliseren van de
gezondheidszorg in de VS. Ik had 16000 volgers op LinkedIn.
De CDC heeft in de periode van 2014 tot 2019 allerlei ziekten onder de noemer van griep gezet. Het is een
spreekwoordelijke ‘vuilnisbak’. We hebben het over 55000 doden die vallen door die ziektegroep griep, die
klinisch niet bestaat. De aantallen sterfgevallen die ze noemen is geen reden om een complete bevolking in te
enten. Ze veranderen nu de ziektegroep griep in de ziektegroep van het coronavirus Covid. Aan de griep en de
andere ziekten die in deze ‘vuilnisbak’ zijn terecht gekomen, zijn altijd mensen gestorven. Het coronavirus
Covid hebben ze in april 2020 veranderd van griep naar corona. Verkeerde diagnoses of bewuste falsificaties,
waarbij iemand die niet aan Covid-19 gestorven is, maar de doodsoorzaak daar onterecht aan wordt
toegeschreven, leveren ziekenhuizen 40.000 dollar per overledene op.
Patrick: De reorganisatie van de diagnostische criteria was dus al gedaan voor de corona-“pandemie“
ontstond.
James: Abraham Lincoln werd groot doordat hij kon onderscheiden tussen 2 verschillende soorten problemen.
De meeste mensen kunnen dat niet, omdat ze er niet bekend mee zijn. De meeste mensen kijken naar hun
situatie vanuit een kosten-batenanalyse. Zo kun je dat in kwantitatieve termen vatten en verder gaan. Wat is
er mis met de medische wereld en het kapitalisme in het algemeen? Ze hebben het nooit over slecht geld. Ik
onderscheid tussen goed en slecht geld. Goed geld is wanneer winst wordt gemaakt over een goed product
geleverd naar de overeengekomen afspraken wanneer het dus de ander niet schaadt. Slecht geld is wanneer
het uitwerkt dat er slechte dingen mee gebeuren. Bijvoorbeeld door verontreiniging van rivieren, van lucht en
dergelijke, terwijl die bedrijven in staat zijn om dat te overzien. Zolang de boetes kunnen worden betaald, ben
je goed bezig, zo wordt in deze industrieën gedacht. De analyse van een balans van risico’s is iets anders.
Kosten en baten worden tegen elkaar afgewogen als in een weegschaal. Rampenversoepeling is iets heel
anders. Hoe kan ik er voor zorgen dat er zo min mogelijk mensen sterven i.p.v. er vanuit kosten en baten naar
te kijken. In verband met Covid leidt dit tot een ander beleid. Nu gaan we voor het redden van 1 persoon,
maar de maatregelen werken op andere gebieden desastreus waardoor veel meer leed wordt berokkend.
…….
Patrick: je schetst de analogie tussen de coronacrisis en de Amerikaanse burgeroorlog tussen het noorden en
het zuiden van de V.S op een goede manier. Een andere manier van denken is nu nodig. De Big Pharma, de Big
Tech, de Big Media en de Big Money werken nu samen om zoveel mogelijk macht en geld te vergaren. Dat
moet doorbroken worden.
James: Er is iets heel verkeerd in de openbare gezondheidszorg in de V.S. Hij denkt, dat hij de oorsprong van
het covid-19 virus vrij zeker kan vaststellen. Hij heeft namelijk als hypothese gesteld dat het virus uit een
laboratorium komt. Overigens heeft hij ook drie andere hypothesen opgesteld waar niemand het nu nog over
heeft. Hij heeft verschillen gevonden tussen mutanten van het Covid-virus. Het is belangrijk om te proberen te
achterhalen wat er het eerst was en wat de veranderingen in het Covid-virus zijn. Of een onderdeel
toegevoegd of verdwenen is hangt af van de volgorde in de evolutionaire stamboom. Ook is de vraag of het
een recombinatie van iets is dat er al voor was of niet. Al die verschillende variaties komen voor en daarmee
hangt samen, hoe betrouwbaar die PCR-test is of het virus aanwezig is of niet.
Of een virus aanwezig is, is niet voldoende bewijs of een persoon daar ziek van is. Ziekte hangt ervan af hoe
het lichaam erop reageert. Als je het virus in je neusholte hebt en het wordt daar door het eigen lichaam
bestreden, dan heb je de ziekte niet. Je kunt het gehad hebben en eroverheen gekomen zijn en het kunnen
dus ook dode fragmenten zijn en dan is het ook geen ziekte. Als je medisch-technisch adequaat bent dan is het
belangrijk te moeten kunnen constateren of het virus klinisch actief is of niet. Er wordt gekeken naar de spikeeiwitten maar de PCR-test vindt alle mogelijke stukjes van het virus, maar het kan niets met de stekeltjes van
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het virus te maken hebben. De farmaceutische industrieën beschikken niet over het specifieke van
coronavirussen om een betrouwbare PCR-test te doen. Dit is een balans of risico. We gaan een enorme
overdrijving zien van mensen die met Covid besmet zouden zijn en die ook weer anderen zouden kunnen
besmetten.
[vertaald op 14-2-2021; Dr. James Lyons-Weiler sprak meestal te snel en articuleerde vaak ook niet voldoende,
zodat vaak het moeilijk was om hem te volgen. Sommige woorden moesten we wel drie keer horen om te
weten wat hij zei. We hebben veel van zijn verhaal twee maal of meer beluisterd. Van het tweede deel van zijn
betoog hebben we helaas alleen enkele belangrijke opmerkingen genoteerd].

Ben Tapper, chiropractor in een kleine stad in Nebraska, V.S.
Deze man kwam op tegen de extreme maatregelen in verband met het Covid-virus. Omdat het de economie
heel erg schaadt en veel bedrijven kapot gaan en omdat het virus helemaal niet zo gevaarlijk is. Met anderen
heeft hij bij de plaatselijke politici meerdere malen geprotesteerd, aanvankelijk zonder succes. De politici
bleven bij het handhaven van de maatregels. Uiteindelijk kwam er een bijeenkomst van de gemeenteraad
waar zo veel mensen die de maatregels zat waren op af kwamen, dat men uit moest wijken naar een veel
grotere ruimte. Twee van de zes plaatselijke politici hadden geen mondkapje op, de anderen wel. Hij hield er
een vlammend betoog dat met de steun van de grote aanwezige meerderheid tot effect had, dat de
gemeenteraad het eindelijk begreep en om ging. De vier met mondkapje deden die toen ook af. De activist
wist niet, dat zijn hele betoog gefilmd werd. Het kwam op Internet te staan en binnen 24 uur hadden er al 2
miljoen mensen naar gekeken. Hij wist niet wat hem overkwam. Dit betekende wel, dat sommige van zijn
cliënten doorgaven dat ze niet meer bij hem onder behandeling wilden zijn. Aanvankelijk had hij wel wat
twijfels, maar hij had er al gauw geen spijt van dat hij deze actie ondernomen had. Meer mensen moeten gaan
protesteren en actie voeren, zegt hij. Anders gaan steeds meer bedrijven kapot en worden we in een keurslijf
gedwongen. De waarheid moet aan het licht komen. En wij staan aan de goede kant, die met Gods hulp ook
tot de overwinning zal leiden.
[uit de herinnering samengevat op 15-2-2021]

Vaccines revealed bonus 5
Dr. Rashid Buttar, medisch directeur, Centers for Advanced Medicine; hij verwijst ook naar
AutismDefined.net
Rashid deed zijn opleiding in algemene chirurgie in Brooke Army Medical Center in Fort Sam, Houston, waar hij
terecht kwam op het Instituut van chirurgisch onderzoek. Hij is een rechttoe-rechtaan persoon, en deed
chirurgie omdat dat heel vaststaand is. Maar hij kwam er achter dat dat ook maar schijn is: je haalt een
kankergezwel weg, maar dan is het niet over, want het komt na zes maanden weer terug. Feitelijk beoefenden
ook chirurgen de klassieke, technische geneeskunde die symptomen bestrijdt, maar niet dieper kijkt naar de
oorzaken en de processen. Daarom zijn artsen die zeggen natuurlijke geneeswijzen te volgen vaak ook boos op
Rashid, omdat hij zegt dat ze niet veel anders bezig zijn dan reguliere artsen, omdat het niet uitmaakt of je
symptomen bestrijdt met een medicijn (bijv. synthetische hormonen) of met een natuurlijk middel (bijv. bioidentieke hormonen): je gebruikt dezelfde aanpak om het ziekteproces te remmen. Het behandelen van ziekte
met supplementen, kruiden of farmaceutische medicijnen is feitelijk hetzelfde principe.
Natuurlijke kwik is de één na gifstigste stof. Als je organische stoffen zoals een ethyl- of fenolgroep toevoegt,
wordt het nog gevaarlijker, omdat het vanwege de organische component nog beter in je lichaam wordt
opgenomen. Hij liet een schema zien van de EPA (Environmental Protection Agency) zien waarin de 10
gevaarlijkste gifstoffen in volgorde genoemd worden: Formaldehyde staat op de eerste plaats, na kwik volgen:
lood, asbest, giftige luchtverontreinigers, PFAS, pesticiden zoals bijvoorbeeld glyfosaat en PCB’s.
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Drie organisaties hadden onafhankelijk van elkaar thiomersal (ethylkwik) gevonden in vaccins die daar officieel
vrij van waren verklaard. Congreslid Dan Burton, lid van de senaatscommissie in de hoorzitting over autisme
op 6 mei 2004 (zie AutismDefined.net), vroeg aan de FDC hoe dat mogelijk was. Het hoofd van de FDC zegt: Ik
zet deze vraag door naar het hoofd van de FDA. Burton vraagt het aan het hoofd van de FDA en die zegt:
Technisch zijn die vaccins vrij van thiomersal. Burton vraagt hoe het dan kan dat die tests het wel hebben
gevonden? Zegt het hoofd van de FDA: Als ik een vaccin samenvoeg met thiomersal en x en y, dan moet ik op
het label zetten dat het dit vaccin bevat en thiomersal en x en y. Maar als thiomersal onderdeel is van het
productieproces van het vaccin, is het onderdeel van het vaccin, en dan zit er dus geen thiomersal bij het
vaccin, maar is het onderdeel van het vaccin. Burton vroeg daarop om beide hoofden in staat van
beschuldiging te stellen, maar deze misdaad tegen de mensheid kwam niet in het nieuws. De media, maar ook
niemand anders, heeft deze misdaad voor het voetlicht gebracht. De verslagen liggen sinds 2004 opgeslagen in
de Library of Congress in Washington D.C in de V.S., maar niemand doet er iets mee [zo lijkt het tenminste].
Aluminium is schadelijk, maar ons lichaam is goed in staat om dat uit te scheiden als we ermee vergiftigd zijn.
Maar kwik en lood zijn de lastigste metalen. Als die eenmaal in het lichaam zitten, krijg je ze er haast niet meer
uit. Van lood is bekend dat het het IQ vermindert, maar alleen kwik doet de neurofibrillen [de zenuwbanen]
letterlijk verschrompelen.
Er zit niets in vaccins dat voordelig is voor het menselijk lichaam. Alle levensvormen hebben een
verdedigingssysteem, een immuunsysteem. Het immuunsysteem is ontworpen om te worden getraind door
bedreigingen die het tegenkomt. Wanneer lichaamsvreemde antigenen een lichaam binnendringen, dan vormt
ons immuunsysteem een antigen-receptor aan de buitenkant van de B-lymfocyten. Dit proces heet
seroconversie, en het begint niet eerder dan dat we één of twee jaar oud zijn en is volgens sommige
immunologen pas volledig functioneel als we tieners zijn. De eerste zes levensmaanden moeten baby’s hun
immuniteit via de biest in de moedermelk krijgen, anders kan het zelfs sterven. Maar ziedaar, nu krijgen zelfs
pasgeboren baby’s vaccins om hun immuunsysteem te helpen opbouwen. Maar dat begint pas na zes
maanden te functioneren! En daar zit dan thiomersal in, formaldehyde, nikkel, hulpstoffen, DNA van andere
soorten organismen, en gemuteerde menselijke cellen, om hun immuunsysteem te irriteren en de
immuunrespons op te wekken, terwijl hun immuunsysteem nog niet functioneert! Het doel van een vaccin is
om het immuunsysteem te versterken. Waarom geven we dan middelen die het immuunsysteem verzwakken,
zoals kwik, formaldehyde, nikkel, aluminium.
Dan het hepatitis-B vaccin, dat is bestemd voor een subgroep van de bevolking die extra risico loopt op
hepatitis-B. Maar toch krijgen alle baby’s in de V.S. binnen 12 uur na de geboorte een hepatitis-B vaccin. En
dan met tien en twintig jaar nog eens, terwijl een echt vaccin het immuunsysteem permanent toerust om
virussen van dat type te bestrijden met maximaal twee keer inenten. Met het hepatitis-B-vaccin gebeurt dat
drie keer en dat is complete onzin. De derde keer is dus helemaal niet nodig. Dit genereert alleen maar winst
voor BigPharma. Hepatitis-B is een risicofactor voor prostituees, promiscue mensen, drugsgebruikers, en de
gezondheidswerkers die met hen te maken hebben. Waarom dan baby’s hier al mee injecteren, die tot hun
tiende zeker niet tot die risicogroepen behoren, en dan ook nog eens op een moment dat hun
immuunsysteem nog niet werkt, net zo min als hun maag/darmstelsel in het verwijderen van de schadelijke
stoffen in de vaccins, zoals aluminium, kwik, etc. In 1991, als resultaat van een campagne om alle
kinderziekten uit te bannen, zijn ze overgegaan van vaccinatie op éénjarige leeftijd naar vaccinatie op de
eerste levensdag. En het was vanaf dat moment dat we de aantallen autistische kinderen omhoog zagen gaan
van één op de tienduizend naar één op de dertig.
Rashid is niet tegen het concept van vaccinatie; hij is tegen stompzinnigheid. Wanneer ze een
spreekwoordelijke eenhoorn ontdekken, dan neem ik zo’n vaccin. Vroeger waren er waterpokken-feestjes:
iemand kreeg waterpokken, en dan werden er feestjes georganiseerd in diens huis. Dat is de natuurlijke
manier van vaccineren: blootstelling, en dus juist niet iedereen opsluiten in zijn huis. Virussen helpen ons aan
te passen aan de omgeving.
Niet de virussen roeien groepen uit, maar het is altijd een technische innovatie of een chemische toevoeging,
die mensen schade berokkent. De virussen spelen daar dan op in, maar ze zijn niet de oorzaak. De virusjagers
leggen verband met het virus, en dekken daarmee de ware schuldige toe, maar het was het toxologische team
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dat het lood uit de benzine haalde. Het was het toxologische team dat waarschuwde voor de schadelijke
stoffen in sigaretten. Het probleem is echter, dat als er een toxologisch risico wordt ontdekt, dan moet een
individu of een maatschappij of een organisatie of regering daar de verantwoording voor nemen, en dan is het
gemakkelijker om de schuld op een virus of pathogeen af te schuiven om de aandacht af te leiden van de ware
oorzaak en degene die daar de verantwoording voor moet nemen. Het idee van vaccins is mooi, maar dan
moeten ze wel dat doen waar ze voor zijn bedoeld en niet onbedoelde of zelfs tegengestelde effecten hebben.
Het is echter niet ondenkbaar dat de voor ons onbekende gevolgen van vaccins feitelijk wel bekend zijn bij
sommige producenten en beleidsmakers en juist ook door hen gewenst zijn om de bevolkingsgroei te remmen.
Rashid denkt eigenlijk, dat het hele vaccinatieprogramma van het begin af aan tot op heden toe een
voorafdruk, een voorbode is voor het plan om de wereldpopulatie te reduceren, vanuit het geloof dat de
wereld het huidige toename van de wereldbevolking snel niet meer aankan. Als ze het hebben over uitbraken
van mazelen hier of daar, dan leggen ze de schuld bij mensen die het mazelenvaccin hebben geweigerd. Maar
het blijken juist de gevaccineerde mensen te zijn die ziek werden, en het bleek niet om het natuurlijke
mazelenvirus te gaan. Het immuunsysteem van gevaccineerde mensen is nooit getraind door blootstelling aan
de natuurlijke virussen op de natuurlijke manier, wat allerlei gevolgen heeft die we nog lang niet doorhebben.
Moeten we ons nu opeens zorgen gaan maken over virussen, terwijl we al zo lang zonder vaccins hebben
overleefd?
Boyd Haley heeft mij laten zien wat er gaande was vanwege het kwik, maar ik moest zelf mijn weg vinden om
te ontdekken wat de klinische gevolgen waren in de praktijk. De kennis van hoe deze dingen werken ontbreekt
bij de zogenaamd deskundige wetenschappers die er van zouden moeten weten, of ze weten het maar houden
die kennis voor zichzelf. Op zijn best zijn ze onwetend, maar het kan ook zijn dat er een heel duister plan
achter zit.
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Vaccines Revealed Episode 6
Dr. James Lyons-Weiler
CEO van IPAK (Institute for Pure and Applied Knowledge)
Wanneer een patiënt wordt getroffen door een ander ademhalingsvirus dan covid-19 (namelijk bacteriële
longontsteking, griep, andere corona-virussen, etc.) terwijl dat wordt toegeschreven aan covid-19, kan de
patiënt sterven doordat een verkeerde diagnose is gesteld. Dit jaar is de gewone griep niet als diagnose
gesteld. Als we de ons beschikbare middelen om diagnose te stellen loslaten, zal dat uiteindelijk de ondergang
van de westerse samenleving betekenen. Onze samenleving berust op het vrijemarktprincipe, behalve op het
vlak van de farmaceutische bedrijven, die daar van regeringswege een mandaat voor hebben ontvangen. Op
dit moment wordt niet met een objectieve, wetenschappelijke blik gekeken naar de best mogelijke aanpak van
deze crisis, met oog voor de gevolgen voor alle sectoren van onze maatschappij. Zolang corona allesbepalend
is, zullen steeds meer privé-initiatieven worden uitgeschakeld en worden we uiteindelijk afhankelijk van robots
die in onze basisbehoeften voorzien, waarbij de farmaceutische bedrijven zullen bepalen wat we op medisch
vlak nodig hebben. Er is geen groter maatschappelijk goed dan dat we voor elkaar aan het werk gaan om
elkaars leven te verbeteren. Het is niet het virus dat onze maatschappij verwoest, maar onze reactie op het
virus. Als we onze bezittingen oppotten en angstvalig bewaken, remmen we de ontwikkeling, wat de algehele
welstand remt en daardoor ook doet afnemen voor iedereen.
Een onderdeel van onze respons op het virus is het gebruik van quaternaire ammoniahoudende reinigingsmiddelen (quats - quaternary ammoniumchloride). Onderzoekster Terry Hrubec merkte dat in haar
muizenpopulatie opeens 15% van de nieuw geboren muizen neurotoxologische defecten hebben, en toen ze
uitzocht waar dat vandaan kwam, ontdekte ze dat de schoonmakers van het laboratorium waren overgestapt
op andere schoonmaakmiddelen, dezelfde middelen die nu in scholen worden gebruikt. Het effect van het
schoonmaakmiddel op de ruimte waarin haar lab zich bevond was zo sterk, dat ze haar muizenpopulatie alleen
weer normaal kon krijgen door haar hele lab te verhuizen, waarbij het effect nog enkele generaties
doorwerkte. In een hoorzitting in Californië betoogde de producent dat er nog geen onderzoek op mensen was
gedaan en het schadelijk effect op mensen dus nog niet bewezen was, maar wel bevestigde dat het beter was
het spul niet door de gootsteen weg te spoelen omdat dat zou kunnen resulteren in onvruchtbaarheid van
dieren in de natuur. Het middel staat wel op de website van de regering als veilig middel voor de bestrijding
van corona. We moeten zelf nadenken en de resultaten van onderzoek serieus nemen, want onze regering
wordt gesponsord door de grote bedrijven en behartigen daarom ook in belangrijke mate vooral hun
belangen.
Wat we vooral nodig hebben zijn accurate tests om covid-19 vast te stellen. De maatschappelijke en
gezondheidskosten van alle vals-positieve uitslagen zijn enorm met een schade die vele malen groter is dan
het corona-virus ooit zou kunnen aanrichten.
Daarnaast is het belangrijk om niet afhankelijk te blijven van voedselafname uit andere continenten maar te
blijven investeren in de productie van lokaal voedsel en lokale duurzame producten, en niet zoals de
globalisten toe te werken naar een bezitsloze maatschappij.
De eerste patiënt in China had een hele vreemde longinfectie. Ze wilden weten wat het was, namen een biopt
uit de longblaasjes en pasten toen fragmentaire sequencing [dit is het bepalen van de volgorden van de
aminozuren, de primaire bouwstoffen, in het genetisch materiaal] toe: de aanwezige genetische brokstukken
worden met behulp van een computer gecombineerd tot één gen; SARS-cov01 werd waarschijnlijk als model
gebruikt. Er bleek verwantschap met het genoom van het SARS-virus, zonder overeenstemming met het
menselijk genoom, dus dat sterkt het vermoeden dat er sprake zal zijn van een virus (de gevonden sequentie is
nog niet hetzelfde als het complete virus!).
Sommigen beweren dat er op de één of andere manier sprake is van elektromagnetische straling en dat het
niet gaat om een extern virus maar om exosomen. Ik heb zelf één artikel geschreven over exosomen [blaasjes
die zich normaliter binnenin ons bevinden maar kunnen worden uitgescheiden]. Ze lijken sterk op virussen,
maar zijn niet identiek. De evolutiebiologie heeft inmiddels wel vastgesteld dat virussen een endogene
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oorsprong hebben [d.w.z. dat ze oorspronkelijk afstammen van exosomen], en dat ook de zoogdierevolutie
grotendeels zou zijn gestuurd door uitwisseling en overdracht van genetisch materiaal door virussen. Alleen is
het coronavirus sterk afwijkend van wat we al kenden, wat opvallend is.
Alle virologen en immunologen veranderden radicaal hun gebruikelijke reactie toen het coronavirus opdook.
Er werd aan getwijfeld dat het menselijk genoom in staat was om te coderen voor voldoende variatie in het
MHCH-complex om antilichamen voor dit aparte virus te kunnen maken. Terwijl we in de immunologie altijd
beweren: Hoe vreemd ook de antigenen zijn, het is een wonder dat het immuunsysteem er altijd weer
antilichamen tegen weet te produceren.
Maar wat me echt verbaasde is dat, toen het coronavirus opdook, alle virologen en immunologen radicaal alles
vergaten wat ze voordien hadden geleerd over virussen. Er werd aan getwijfeld dat het menselijk genoom
voldoende variatie zou hebben in het MHCH-complex om antilichamen voor dit aparte virus te kunnen maken.
Terwijl we in de immunologie altijd hadden gezegd: Hoe vreemd ook de antigenen zijn, het is een wonder dat
het immuunsysteem er altijd weer antilichamen tegen weet te produceren.
Ik heb zelf een analyse gedaan van SARS-cov-2. Ik vond daarbij geen P-shuttle SNL-element wat zou hebben
aangetoond dat het virus in een laboratorium was gemaakt. Verder keek ik naar de functionele kenmerken van
het spike-eiwit en vergeleek die met alle SARS-varianten die ik in de literatuur tegenkwam (en die waren
beschreven door Chinese, Duitse, Japanse, Australische en Amerikaanse wetenschappers). SARS heeft een
karakteristiek profiel, en als dit nieuwe virus natuurlijk is, zal het met geen van de gepubliceerde virussen te
vergelijken zijn. Maar ik vond een hit [goede overeenkomst] in een publicatie uit 2005. Een Chinese
onderzoeker publiceerde de genoomvolgorde van een SARS-virus dat hij bij de anus van een vleermuis had
aangetroffen, samen met drie andere volgordes die ze aanduidden als HKU1, HKU2 en HKU3. HKU3 had
hetzelfde functionele profiel als het spike-eiwit van SARS-covid-2. Ralph Baric (University of North Carolina)
wilde onderzoek doen naar het virus, dus hij downloadde de sequenties van HKU1, HKU2 en HKU3, en SARS.
We weten nu dat HKU1 en HKU2 ook SARS waren op basis van het eiwit motief profiel, maar HKU3 niet, dat
was eerder SARS-cov-2 of een voorouder daarvan. Op basis van de vier gepubliceerde DNA-sequenties
berekenden ze de beste gemiddelde combinatie, omdat ze een SARS-virus wilden creëren om die te over te
brengen naar een oplossing met cellen van katten om daarop het effect van verschillende medicijnen uit te
proberen. Baric moest die sequentie enigszins aanpassen zodat die beter de kattencellen konden infecteren.
Samengevat: De Chinezen publiceerden digitale genetische informatie, die wordt gedownload naar de
University of North Carolina, die de overeenkomst van de aminozuurvolgorde reconstrueerden en vervolgens
construeerden ze de volgorde van nucleotiden die de aminozuren vertegenwoordigen en maakten daarvan
een werkend virus, dat andere cellen kon infecteren. Daarmee zijn toch de voorwaarden van Cox gedekt [om
vast te stellen dat het inderdaad om een virus gaat]. Ik kan niet zeggen of dat geconstrueerde virus ook ziekte
veroorzaakte, ik heb me daar niet mee bezig gehouden, maar diezelfde vraag werd ook over Ebola gesteld. Als
je afgaat op de gehele bewijslast, dan kun je toch wel zeggen dat het van de ene op de andere persoon
overgaat en daarbij sommigen ernstig ziek maakt. Dit is gedaan bij apen en veroorzaakte covid-19 bij hen, ze
krijgen de bekende longklachten.
Als de hypothese juist zou zijn dat het virus in slaaptoestand in ons genoom verblijft, dan zou de genetische
blauwdruk van dat deel van het genoom de geschiedenis van het voorgeslacht van de betreffende personen
weerspiegelen, als je kijkt naar meerdere personen. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan vindt je de
geschiedenis van de overdracht. Het wordt dus horizontaal overgedragen, en niet van ouders op kinderen
doorgegeven. Maar als het dus een hedendaags nieuw virus is, dan is het de vraag of het RNA zich kan
nestelen in het menselijk genoom. Tot vorige week zou ik als antwoord “Nee” hebben gekozen, want daarvoor
zou omgekeerde transcriptase aanwezig moeten zijn. Veel vaccins bevatten gunstige virussen met hun eigen
omgekeerde transcriptase (zoals HIRV-K waar Judy Mikovits het al jarenlang over heeft), maar bij iemand die
niet is gevaccineerd met die andere vaccins als de infectie plaatsvindt, zou de reverse transcriptase, die een
aan het virus-RNA complementaire DNA-reeks aan het DNA van de gastheer zou kunnen toevoegen, niet
moeten plaatsvinden. Vorige week kwam echter een (in het viral-RX archief opgenomen maar niet peerreviewed) artikel van Chinese wetenschappers uit: toen we de kattencellen met SARS-cov-2 infecteerden,
kwam het virus-RNA tòch terecht in het genoom. Dus het is toch mogelijk dat het virus zich bij sommige
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mensen zal gaan verbinden met het genoom. Wat gebeurt er dan met die mensen? Hun cellen gaan spikeeiwitten1 van SARS-covid-2 produceren, die zich vervolgens gaan ophopen omdat de proteozomen van de cel
deze stabiele eiwitten niet kunnen afbreken. Omdat de cel er niets mee kan, sterven ze en dan worden die
eiwitten door het immuunsysteem aangetroffen die ze herkent als lichaamsvreemd. Maar als het lang blijft
hangen, wordt het op een gegeven moment geïntegreerd in het menselijk genoom en wordt dit een
overerfbaar menselijk eiwit. Mensen moeten de keuze hebben of ze de mogelijkheid willen accepteren dat een
via een vaccin ingebracht stukje RNA misschien permanent deel wordt van hun genoom en dat van hun
kinderen.
Dierproeven met fretten laten zien dat je een ernstiger vorm van covid-19 kunt krijgen als je de wilde vorm van
het virus krijgt nadat je bent gevaccineerd. De eerste keer dat je aan het virus wordt blootgesteld door een
infectie of door vaccinatie, vindt pathogene priming plaats – je immuunsysteem wordt voor het eerst
blootgesteld aan de antigenbron en wordt daarbij getraind om deze aan te pakken [maar omdat de meeste
epitopen (aanhechtingspunten) van de antigenbron sterke overeenkomsten hebben met de epitopen van
menselijke eiwitten, karakteriseert het immuunsysteem deze epitopen als gevaarlijk (verduidelijking op basis
van het tweede interview]. Bij een tweede blootstelling – door een infectie of een tweede vaccinatie – volgt
een auto-immuunreactie [= het immuunsysteem pakt niet alleen de virale eiwitten aan maar ook de
lichaamseigen menselijke eiwitten met dezelfde epitopen]. Dat kan resulteren in een zwakke reactie maar ook
in een overactief verdedigingssysteem dat ook reageert op de lichaamseigen, menselijke eiwitten in je hele
lichaam op grond van de moleculaire nabootsing. Pathogene priming verschilt van antilichaam-afhankelijke
ziekteversterking, maar beide dragen bij aan het proces van ziekteversterking.
Op de vraag of er in de vaccins sprake is van een RNA-fragment of van een compleet viraal RNA, antwoordt
James dat er inmiddels vele dierproeven gedaan zijn om de pathofysiologie van covid-19 te ontrafelen evenals
de overdrachtsdynamiek, maar proefdieren worden inderdaad duidelijk ziek van SARS-cov-2. Pfizer en
Moderna keken of zich immuno-pathologische reacties voordeden in de longen bij primaten (apen) om vast te
stellen of ze na voorafgaande vaccinatie sterk reageerden op blootstelling aan het virus. Als je de sceptici, die
niet geloven dat er überhaupt een virus is, niet kunt overtuigen met een virusreconstructie van de
eiwitvolgorde in het laboratorium waar je vervolgens de apen mee besmet waarna ze duidelijk ziek worden,
dan houdt het op.
1

spike-eiwitten functioneren als sleutels die passen op specifieke celmembranen; wanneer er een match is tussen het
sleuteleiwit van een virus en het slot in het membraan van een longcel, kan de RNA inhoud van het virus doordringen in
die cel en kan die cel de RNA instructies gaan uitvoeren om de virale sleutel- oftewel spike-eiwitten te gaan vormen.
J.O.: James Lyons-Weiler heeft dit ook gepubliceerd met de suggestie aan producenten van vaccins om de onderdelen van
het viruseiwit met epitopen, die sterk op menselijke epitopen lijken, niet in hun vaccins op te nemen, zodat pathogene
priming – registratie van deze epitopen door het immuunsysteem als gevaarlijk – niet plaats vindt:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589909020300186.
Zie ook Vaccines Revealed deel 7 met het tweede deel van het interview met James Lyons-Weiler.

]vertaald op 15-2-2021, hier en daar verbeterd op 16-2-2021)

Thomas Cowan (New York Times bestverkopende auteur)
Thomas is arts en een unieke, vrije denker. Samen met Sally Fallon Morell schreef hij het boek “The contagion
myth – why virusses (including ‘coronavirus) are not the cause of disease)”.
Thomas: Ik was arts en ben nu met pensioen. Ik schrijf en spreek over gezondheidsonderwerpen. Om te
begrijpen wat het coronavirus is, moeten we de termen goed definiëren anders maken we er een rommel van.
Covid-19 wordt verondersteld een nieuwe ziekte te zijn. Het coronavirus dat SARS Covid-2 wordt genoemd, is
vermoedelijk het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Om dit te begrijpen moeten we begrijpen hoe een bioloog,
viroloog of een arts het verband met het virus bewijst. Dat is de eerste stap. Hoe bepaalt de medische wereld
dat de Covid-19 ziekte is veroorzaakt door Covid-2 virus? Men zal dan zeggen dat er veel mensen in New York
City gestorven zijn en ook velen in China en Noord Korea, of mensen in verzorgingshuizen of mijn tante etc.
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etc.. Het probleem is dat dit epidemiologische waarnemingen zijn. Er is geen wetenschapper die een goede
reputatie heeft of arts in de wereld die denkt dat je een virale oorzaak verklaart met epidemiologie.
Met andere woorden: als je denkt dat het bewijs dat een ziekte veroorzaakt wordt door een virus en die zoekt
in het gegeven dat mensen gestorven zijn in dezelfde plaats en met een vergelijkbare ziekte dan moet je ook
concluderen dat de atoombom op Hirosjima ook een virus was. Want ik kan je zeggen dat veel mensen
stierven op dezelfde plaats en door dezelfde oorzaak, maar niemand denkt dat dat een virus was. Dan kun je
zeggen: maar wat als het zich verspreidt, dat bewijst toch dat het een virus is. Er was ook een gebeurtenis: de
ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl en de radioactiviteit verspreidde zich over Oost- en West-Europa en
duizenden, misschien wel miljoenen mensen werden ziek van dezelfde oorzaak. Niemand denkt dat deze
verspreiding door een virus gebeurt. Nog een voorbeeld: in de 16e, 17e en 18e eeuw vielen bij een heleboel
zeelui hun tanden uit en ze stierven aan hartfalen. En 200 jaar lang dachten ze dat dit door een microbe kwam
die zich verspreidde en die je niet kon zien. Op een dag at iemand een citroen en het ging weg, want het was
scheurbuik. Het probleem is dat je virale veroorzaking (wet van oorzaak en gevolg) niet met epidemiologie
kunt bewijzen. Het heeft gevolgen als je het verkeerd hebt. We dachten dat beriberi en pellagra, die miljoenen
mensen gedood hebben, werd veroorzaakt door een onzichtbare microbe. Daar was epidemiologie wel
aanwezig, een familie kreeg het en de familie ernaast ook. Het bleek dat het een voedingskwestie was.
Niemand gelooft dat epidemiologie alleen kan bewijzen dat er sprake is van een virus.
Ik ben tot het punt gekomen dat ik zeg dat we genoeg epidemiologische kennis hebben met Covid-19 dat we
oorzaak door microben moeten onderzoeken. We hebben ook genoeg epidemiologische kennis om andere
dingen te onderzoeken zoals elektromagnetische velden en luchtverontreiniging en andere dingen. Die leveren
ook niet het bewijs, dat dit de oorzaak is, maar het doel van epidemiologie van deze observaties is om
hypothesen op te stellen die je in een laboratorium kunt testen. Nu we dat duidelijk hebben, hebben we al
besloten dat we virale veroorzaking gaan onderzoeken. Hoe doe je dat. Het is interessant dat al deze tientallen
en honderden mensen me vertellen dat ze zeker zijn dat dit veroorzaakt wordt door een virus. Als ik ze de
eenvoudige vraag stel: “hoe ga je die virale veroorzaking bewijzen?” Niemand weet deze vraag te
beantwoorden, laat staan dat ze weten wat het antwoord is. Dat betekent dat ze geen enkel idee hebben.
Eigenlijk moet dat shockerend zijn voor de mensen. Als je luistert en niet weet hoe je het moet doen, dan heb
je geen idee of het ooit gedaan is. Ik wist tot een jaar geleden ook niet hoe het moest. Ik heb dingen gezegd en
geschreven die niet correct waren, omdat ik de wetenschap erachter niet kende zoals ik had moeten weten.
De enige reden dat ik dit naar voren breng, is dat ik je kan garanderen dat welke specialist je ook raadpleegt,
zij het ook niet weten. Dat kan schokkend zijn voor mensen. Ik heb dat in geen enkele medische opleiding
geleerd. Dit moet ieder voor zichzelf ontdekken.
Dit is de manier: eerst moet je het virus isoleren. Ter vergelijking: we willen een experiment doen om te zien of
de cafeïne in koffiebonen hoge bloeddruk veroorzaakt. We doen de juiste controle en de juiste placebo’s zodat
de studie goed is. We nemen dus koffiebonen en vermalen ze, stoppen ze in een capsule en geven die aan 10
mensen en bij allemaal gaat de bloeddruk omhoog en bij de placebo’s niet. Weten we dan dat de cafeïne in
koffie hoge bloeddruk veroorzaakt? Elke rationele mens zal zeggen ‘nee’ omdat cafeïne niet de enige stof is die
in een koffieboon zit. Je kunt bewijzen dat dat niet correct is. Er zitten ook andere stoffen in, waarschijnlijk wel
100 andere dingen. Je hebt dus niet vastgesteld dat cafeïne de oorzaak is voor de hoge bloeddruk. We gaan
een stap verder. Zoals bij koffie doen we een filtratie en laten het erdoorheen druppen en nemen het resultaat
en nu weet je, omdat je weet dat cafeïne oplosbaar is in water, dat de cafeïne in de vloeistof zit. Je geeft 10
mensen de koffie, 10 mensen controle en heb je nu bewezen dat het de cafeïne in de koffie is die de hoge
bloeddruk veroorzaakt? Het antwoord van elk gezond rationeel denkend mens is ‘nee’, want er zijn nog steeds
veel andere stoffen in de koffie naast cafeïne. We moeten heel precies en accuraat zijn want we hebben het
hier over wetenschap. Dus we doen enige techniek in de biologie waardoor je alleen de cafeïne uit de koffie
haalt. Je doet het in een centrifuge en het komt er door gewichtsverschillen van verschillende componenten in
bepaalde banden uit. Het volgende ding is dat je aan mensen moet bewijzen dat het enige ding dat je hebt
cafeïne is. Je doet een chemische analyse en er is geen andere stof dan pure chemische cafeïne. En je
publiceert dat dit het is wat je gedaan hebt: een onafhankelijke analyse: dit lab heeft in dit monster gezien dat
alles wat er in zit cafeïne is. Je geeft het aan 10 mensen en hun bloeddruk gaat omhoog. Heb je nu bewezen
Pagina 43 van 81

dat het zo is? Het antwoord is ja. Dat is hoe we wetenschap bedrijven. De reden waarom ik dit zeg is hoe we
een virus zuiveren en isoleren.
Waar haal ik dit vandaan? Ik heb dit uit 20 jaar onderzoek (1935 – 1954) ze namen mensen met waterpokken
en ze hebben hun snot (vloeistof) opgevangen, maar dan hebben ze nog niet exact het virus te pakken, zoals
bij de cafeïne. Ze moeten het door een filter doen en dat zal de bacteriën opvangen en ook cellen en weefsel
en alle grote dingen en dan zul je het virus hebben en ook nog veel andere dingen. Maar nog steeds heb je het
pure virus niet. Dan doen ze het in een centrifuge die dingen scheidt op gewicht en omdat het virus een
bepaald gewicht heeft, scheidt zich af in een band. Dan nemen ze de band eruit, dat met een
elektronenmicroscopische afbeelding toont dat we het pure virus hebben. Dan stellen we dieren aan dat virus
bloot en geen van die dieren wordt ziek. Twintig jaar lang hebben ze zo gewerkt en geen dier en mens werd
ziek.
Hier is het schokkende feit: niemand heeft tot op heden een covid-19 virus geïsoleerd. Hoe weten we dat?
Laten we kijken naar wat CDC daarvan zegt. Dit zijn uittreksels van gepubliceerde artikelen. De eerste is van 20
juli 2020: “Aangezien geen gekwalificeerde geïsoleerde coronavirussen op het ogenblik beschikbaar zijn..” Wat
betekent dat? Het betekent dat CDC in juli nog nooit het virus heeft geïsoleerd. Als ik hierover praat, herinner
ik mensen eraan dat virussen concrete dingen zijn, zoals een vork. We hebben het niet over een gedachte of
een gevoel. We praten over een voorwerp, zoals een stoel, een vork. Elke vork kan geïsoleerd worden. Als ik
drie vorken heb, dan kunnen die geteld worden. Als je zegt dat geen gekwalificeerde geïsoleerde
coronavirussen beschikbaar zijn dan heb je het virus dus nooit geïsoleerd uit iemand met Covid-19. Zijn ze de
enigen? In het tijdschrift European Surveillance is daar een artikel over geschreven dat de zogenaamde
pandemie in gang heeft gezet. Door Christian Drosten en een paar andere virologen; en zij hebben de opdracht
gekregen om een test te ontwikkelen voor het coronavirus. Laten we eens kijken wat ze zeggen: “De
doorgaande uitbraak van het virus veroorzaakt een voortdurende uitdaging voor laboratoria, geïsoleerde
virussen zijn niet beschikbaar.” Ze moesten een test maken om een virus te detecteren maar ze hebben geen
voorbeelden van het virus om mee te beginnen. Dat is zoals ik je vraag een test te maken voor een eenhoorn,
dan kun je me vragen om een eenhoorn te laten zien en ik zeg ‘nee, die heb ik niet voor je’. En dan zeg jij ‘hoe
word ik verondersteld een test te maken om een klein stukje van een eenhoorn te vinden als ik niet eens weet
hoe een eenhoorn eruit ziet of waar een eenhoorn van gemaakt is?’ En dan zeg ik: hier heb je een miljoen
dollar en doe het op welke manier dan ook.’ Ze hadden geen virus om een test te kunnen maken om een
stukje van het virus te vinden. Daarom hebben ze nu die PCR-test die over de hele wereld gebruikt wordt, een
complete fraude. Ze hebben nooit een heel virus geïsoleerd en ze kunnen dus niet zeggen ‘dit is een uniek stuk
van het virus’, omdat ze geen virus hebben.
Hier is een aanhaling van Pfizer bij het maken van hun mRNA-vaccin: ”Om een mRNA-vaccin te bouwen,
hebben wetenschappers niet het concrete virus nodig.” Met andere woorden, Pfizer geeft hier toe dat ze geen
geïsoleerd, werkelijk virus hebben om op basis daarvan een vaccin te ontwikkelen, ze hebben maar een
theoretisch virus. Ik zou zelfs zeggen: ze hebben alleen maar een imaginair virus, een schijnvirus, een “make
believe” virus, dat ze nooit hebben geïsoleerd en waar ze de genetische sequentie niet van weten, noch de
componenten als basis om een vaccin te maken tegen dit virus. God alleen weet waar ze een vaccin tegen
maken.
Hier is er nog een artikel, gepubliceerd in Nature; een van de eerste artikelen die over het nieuwe coronavirus
geschreven werd. Een vriend van mij Thorsten Engelbrecht vroeg hem “heb je het virus geïsoleerd?” Mensen
stuurden mij twintig peer-reviewed artikelen [artikelen die door collega-wetenschappers kritisch bekeken zijn,
P.G.] die claimen dat ze het virus geïsoleerd hebben. Wanneer je naar het artikel kijkt, is het heel duidelijk dat
niemand dit virus heeft geïsoleerd. Het is fraude. We vroegen hem “Heb je het virus geïsoleerd?” Het
antwoord was: “We hebben geen elektronen-microscopische afbeelding die een geïsoleerd virus laat zien. Ze
hebben dus niet gedaan wat elk peer-reviewed tijdschrift hoort te doen. Dat wil zeggen “dit zijn de stappen die
we gedaan hebben, dit is de afbeelding van dat geïsoleerde virus (ze hebben zelfs geen foto gemaakt) en ze
geven toe dat ze het virus niet hebben geïsoleerd.

Pagina 44 van 81

Hier is nog een artikel, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature ”Identificatie van een
coronavirus, geïsoleerd uit een Koreaanse patiënt”, één van de eerste artikelen die over het nieuwe
coronavirus geschreven werd door iemand van de Koreaanse ‘CDC’. Dus we vroegen hem “Heb je het virus
geïsoleerd?” Want dat wordt geclaimd in de titel van het artikel. Het antwoord was “We konden de mate van
zuiverheid niet vaststellen, omdat we het virus niet gezuiverd en geïsoleerd hebben.” Met andere woorden: ze
hebben geen virus.
Hier is er nog één, met opnieuw in de titel: isolatie van het nieuwe virus: “We hebben een afbeelding getoond
van gesedimenteerde deeltjes die niet gezuiverd waren.
Ik heb een vrijheid van informatieverzoek gedaan bij het Canadese gezondheidsministerie: “Hebben jullie
misschien enige informatie over isolatie van dit virus?” Hun antwoord “Na een gedegen onderzoek spijt het
ons u te moeten laten weten, dat we niet in staat zijn om enig officieel verslag te vinden van een geïsoleerd
virus om aan uw verzoek te voldoen.”
Geen van deze groepen die er aan gewerkt hebben, geven een voorbeeld van een geïsoleerd virus. Als je het
virus nooit hebt geïsoleerd dan heb je geen enkele manier om te zeggen dat het een ziekte veroorzaakt. En de
(PCR)-test waarmee ze een virus willen identificeren dat nooit geïsoleerd is, is dus niet vals positief of vals
negatief. Het is gewoon vals. Het is betekenisloos. Zover zijn we dus. Ik kan er op ingaan hoe ze zichzelf misleid
hebben wat betreft dit virus, maar dit is een wetenschappelijke fraude. Interessant genoeg is een groep van
Europese virologen en pathologen die dit rapport van Christian Drosten hebben doorgewerkt en drie dagen
geleden de conclusie publiceerden dat het gebruik van dit rapport als rechtvaardiging van de PCR-test een
grote wetenschappelijke fraude is. En ze hebben geëist dat het artikel uit het tijdschrift terug getrokken zou
worden.
Ten eerste: wat zien deze mensen ter plaatse, wat is een virus. Daar wordt het interessant, want dat leidt je
ertoe te begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen zoals waterpokken zie je die deeltjes – waar
afbeeldingen van zijn – en ze zijn op de plek van de ziekte. We weten al dat wanneer je slijm in je keel hebt,
dat dit nog geen teken is dat je ziek bent. Om de veroorzaking te bewijzen moet je de het vleermuisvirus
isoleren; je moet de waterpokken eruit nemen; je moet bewijzen dat je er niets anders in hebt; geen vergif,
geen snot, niets anders; alleen het virus, en daar dan dieren aan blootstellen. En 20 jaar lang hebben ze
daarmee geen dier ziek kunnen maken.
De vraag is dus wat doet dat virus daar. Dat is een hele interessante vraag, want hoe weten we überhaupt wel
of het van buiten komt. Het blijkt dat wanneer je weefsel hebt, zoals ik dat eerder beschreef, en je laat het
verhongeren en je vergiftigt het; dan maakt het kleine pakketjes met gedegradeerd DNA en stapelt dat op in
deeltjes als een ontgiftigings- en communicatiestrategie. Met andere woorden als je het weefsel uit elkaar
laat vallen dan is er een vergifherstelmechanisme dat we ten onrechte een virus noemen. Het komt van
binnenuit. Dat worden exosomen genoemd of intracellulaire blaasjes. Er is een artikel in een tijdschrift
Virusses die naar deze vraag keek “Hoe weten we of het van buiten komt en niet van binnen?” Ze zeiden iets
heel interessants: ”Op dit moment bestaat er geen betrouwbare methode om exosomen van virussen te
onderscheiden”. Elk voorwerp van een bepaalde soort kan gescheiden en geïsoleerd worden van elk ander
voorwerp. Als ik hier een vork heb kan ik deze scheiden van een lepel aan de andere kant omdat ze
verschillend zijn. Er is maar één reden waarom ik een exosoom - wat een ontgiftigingsstrategie van binnenuit is
- niet kan scheiden van een pathogeen virus van buiten en dat is omdat ze feitelijk hetzelfde ding zijn. Met
andere woorden: iets is het weefsel aan het vergiftigen; het weefsel stapelt het gedegradeerde genetische
materiaal op. Dat noemen we ten onrechte pathogene virussen.
Hier wordt het interessant want nu weten we dat deze stukjes genetisch materiaal de wereld ingestuurd
kunnen worden als een signaal voor andere organismen dat er iets slechts is gebeurd, een of andere
vergiftiging heeft plaats gevonden en je moet jezelf verdedigen. Zo communiceren bomen ook. Als schadelijke
kevers bij een boom zitten, stuurt de boom signalen naar andere bomen dat er kevers zijn en dat je jezelf moet
verdedigen. Dit is omdat het darwiniaanse model van evolutie gebaseerd op mutaties en overleven van de
sterksten volledig onzin is. Hoe lang denk je dat een verworven eigenschap als reactie op een schadelijke
invloed er over doet om zich onder een populatie te verspreiden? Dat duurt veel te lang. Want het werkt te
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langzaam. Als je aan glyfosaat wordt blootgesteld en er zou een persoon zijn die een mutatie zou hebben
waardoor hij die blootstelling zou overleven, en die mutatie zou over de hele populatie verspreid worden, dan
zou dat 10.000 jaar duren en dat is veel te lang.
De natuur heeft een ander mechanisme dat virussen of exosomen wordt genoemd. Je stapelt dit materiaal dus
op, het DNA en RNA heeft een resonantie zoals vrouwen communiceren met hun maandelijkse
menstruatiecyclus en een heleboel ongeziene energieën communiceren door resonantie. Dat noemen we
leven. Andere organismen kunnen hetzelfde stukje organisch materiaal maken en dat in eiwit omzetten en zich
verdedigen. Virussen zijn het mechanisme van evolutie en van aanpassing. Een oorlog tegen virussen is een
oorlog tegen evolutie en aanpassing; een oorlog tegen het leven. De vraag is dan “Wat is ons aan het
vergiftigen?” Als je kijkt naar de symptomen van de ziekte Covid-19 en je vergeet het virus – het virus is nooit
geïsoleerd en is imaginair. Elke therapeutische manoeuvre zoals een mondkapje dragen, anderhalve meter en
je handen wassen om iets te ontwijken dat nog niet bewezen is dat het bestaat, is onzin. Het werkt helemaal
niet, het maakt je alleen maar zieker.
Wat weten we over de ziekte? De meeste gevallen zijn gebaseerd op PCR-testen, die niets betekenen. Er zijn
geen valse positieven hier, want je kunt die test niet gebruiken zonder het te vergelijken met een intact virus.
Er zijn zieke mensen; de meesten hebben gewoon een gebruikelijke ziekte. Sommigen zijn hypoxisch [krijgen
te weinig zuurstof]; ze zijn een toestand van extreme ontsteking. Hoe worden ze hypoxisch? Dat heeft niets
met een virus te maken, want die maken je niet hypoxisch. Maar we weten van duidelijk wetenschappelijk
onderzoek – teruggaand op de jaren ’70 van de 20e eeuw, gedaan door het Marine Research Institute en de
Sovjets deden het ook; er zijn ook recente artikelen van – dat wanneer je een bepaalde plaats blootstelt aan
millimetergolven (die bekend staan als 5G), dan gebeuren er drie dingen:
1) Je degradeert het zuurstofgehalte in de lucht; het lijkt dan of je op de Himalaya bergen wandelt (Kajal
Saydel). Die 5G-masten hebben ze recent geïnstalleerd in New York City, Wuhan en op een cruiseschip. Wat
er gebeurd is, is dat die millimetergolven het zuurstofgehalte in de atmosfeer verminderen.
2) Het interfereert met sommige processen in de mitochondria, dat zijn organellen in je cellen die zuurstof
gebruiken om brandstof te maken. We weten dat ook uit onderzoek uit de 70er jaren. De cellen worden
dus hypoxisch omdat er (1) minder zuurstof in de atmosfeer is en (2) je cellen minder in staat zijn om de
zuurstof die ze krijgen in brandstof om te zetten. Dit is een tweede direct resultaat van blootstelling aan
millimetergolven. Samen met aluminium in de lucht, luchtverontreiniging, angst en slecht voedsel en
dergelijke. Kortom: millimetergolven zijn verwoestend, ze zijn de nieuwe bewoner in de buurt.
3) Het veroorzaakt een respons van extreme ontsteking, die ook een cytokinestorm wordt genoemd. Dat is
de manier van het lichaam om van het zieke weefsel af te komen. Het gaat in feite om een stralingsziekte.
Je bestraalt het weefsel met millimetergolven, het breekt af en het lichaam zegt dat het er van af wil en
gebruikt hetzelfde mechanisme om van sigarettenrook of splinters af te komen. Alternatieve doktoren
zeggen “je hebt teveel ontsteking, dat is je ziekte.” Ontsteking is de enige manier waarop je lichaam van
dood en ziek weefsel af kan komen. Maar het kan zo overweldigend zijn dat het je uiteindelijk doodt. Je
sterft door hypoxie en een te sterke ontstekingsreactie. En dat komt helemaal overeen met Covid-19 als
symptoom dat veroorzaakt wordt door millimetergolven.
We kennen hier de epidemiologie van en het mechanisme dat we net besproken hebben. Maar mensen
hebben mij bekritiseerd dat ik heel duidelijk ben over virale veroorzaking terwijl het virus dus nog nooit
geïsoleerd is. Ik denk dat we verantwoord onderzoek moeten doen om eens en voor altijd aan te tonen of
millimetergolven (G5) feitelijk hypoxie en cytokinestorm veroorzaken, of dat werkelijk de reden is voor dit
probleem. Want als ik gelijk heb, dan hebben we hier twee interessante factoren: 1) We hebben een voorstel
voor een test waarvan we de cycli kunnen variëren om te zien of dat meer mensen positief maakt. Want het
blijkt dat de primers - de sequenties waar ze voor aan het testen zijn - nooit aan een bepaald virus zijn
gekoppeld. Als je een BLAST-analyse doet op het menselijk genoom dan zijn er alle genetische sequenties
opschrijft dan zijn er minstens 93 menselijke sequenties die precies overeen komen met de primers die
gebruikt worden voor covid-19. Met andere woorden: men test of iemand een mens is. Verder zijn er 90 die
afkomstig zijn van bacteriën en schimmels. Ze testen of je een mens bent, of een bacterie of een schimmel.
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Waarom test dan niet iedereen positief bij de PCR-test? Het hangt ervan af hoeveel degradatie je hebt. Als je
bloot gesteld bent aan iets dat je DNA aantast, dan zal het al tevoorschijn komen bij een lagere
verdubbelingscyclus. En als je niet gedegradeerd bent, dan zijn er meer cycli nodig. Maar het probleem is als je
meer dan 35 cycli doet, dan test vrijwel iedereen positief. Dus in de handen van degene die daarin
geïnteresseerd is, maken ze meer gevallen door meer verdubbelingscycli te draaien. Als je meer dan 40 cycli
doet, dan heeft 60 tot 80% van de populatie genoeg degradatie om positief te testen. Dan heb je ‘plotseling’
een ‘pandemie’. Als je dan een of andere therapie uitrolt voor een vaccin en wilt aantonen dat het werkt, dan
moet je om het aantal positieven naar beneden te krijgen alleen maar het aantal PCR-cycli naar beneden
brengen. En dan is de uitkomst dat alleen 10% het heeft. Dit is een krachtig frauduleus wapen in de handen
van bepaalde mensen.
Het andere probleem is dat je ook een mechanisme hebt om mensen ziek te maken. Het enige wat je hoeft te
doen is de frequentie te veranderen en de intensiteit van de blootstelling aan de millimetergolven groter te
maken en dan worden meer mensen ziek. Dat is waarschijnlijk in Wuhan en New York City gebeurd en op
cruiseschepen en in bepaalde ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Noord-Italië. We hebben dus twee
controleerbare factoren: het aantal gevallen en het aantal mensen dat echt ziek wordt. Dat is een ongekend
wapen dat mensen nooit eerder in handen hadden als ze dit kiezen te gebruiken.
Patrick: Hoe verklaar je dan, wanneer iemand eerst de symptomen vertoont en positief wordt getest door de
PCR-test, in quarantaine gaat en dan na een paar weken geen symptomen meer heeft terwijl nog steeds
sprake is van dezelfde millimetergolven of giftige milieuomstandigheden?
Thomas: Hun lichaam heeft in die weken na de besmetting het virus gebruikt om zich aan te passen. Ze waren
blootgesteld aan een schadelijke stof, ze hebben die exosomen uitgescheiden om te ontgiften en beter
resistent te worden. Dat is één aspect, het andere is dat de test niets betekent. Als je drie testen op een dag
doet bij dezelfde persoon, dan krijg je verschillende resultaten omdat de test niets betekent. Dat blijf ik
zeggen, omdat wanneer je zegt dat er enige biologische betekenis aan de test zit (behalve dat de mate van
degradatie waar de test een indicatie van geeft), dat wetenschappelijk een ondeugdelijke conclusie is. Er is
geen verbinding met enig virus of wat voor biologisch proces ook, behalve tot op een zekere hoogte dat je
weefsels aan het degraderen zijn. Precies zoals welke blootstelling aan wat dan ook, je lichaam past zich
daaraan aan en creëert die ontgiftingsmechanismen, exosomen genaamd en dan leef je hopelijk gewoon
verder. We noemen dat ziek zijn. Als de intensiteit van de blootstelling niet te hoog is, dan kunnen mensen
gewoon doorgaan. Maar dat is niet het eind van het probleem, want een heleboel mensen houden toch
chronische symptomen. Ze worden nog steeds vergiftigd door de elektromagnetische velden en al die andere
schadelijke stoffen in de lucht.
Patrick: Laten we eens praten over het aantal doden die toegewezen worden aan covid. Hoe leg jij dat uit?
Thomas: Het probleem is dat er geen definitie is van wat covid is. Dus zij kunnen daardoor de
overlijdenscertificaten manipuleren zoveel als ze willen. Want ze hebben bepaald dat er geen autopsie
uitgevoerd mag worden op mensen die aan corona zijn overleden, behalve in uitzonderlijke gevallen. Een
groep Europese pathologen, die ook geen autopsies mochten doen, heeft uiteindelijk toch 100 autopsies
hebben gedaan en vonden bij geen van die autopsies bewijs van overlijden aan een virale longontsteking. Dus
zelfs mensen die geloven in die virustheorie zeggen: dit lijkt op iets anders. Het probleem is dat de test een
positief resultaat oplevert voor elk soort degradatie in het lichaam. Als je suikerziekte hebt of hartaanvallen of
het detoxificatieproces dat we griep noemen – in Tanzania heeft de president, die de test wantrouwde, een
geit, een schaap en een papaya laten testen en de papaya en de geit testten positief en het schaap negatief –
een heleboel dingen reageren op die test. Iemand die ziek is zal normaliter een reactie te zien geven. De
verpakkingsbijlage van CDC zegt: “Het aantonen van viraal DNA hoeft niet te wijzen op de aanwezigheid van
een infectueus virus of dat het 2019-N-Cov-virus datgene is dat de klinische symptomen veroorzaakt. De FDA
zegt: “Positieve resultaten sluiten niet uit dat er bacteriële infecties of co-infecties met andere virussen zijn.
Dat wat wordt gedetecteerd door de test hoeft niet de oorzaak van de ziekte te zijn.” De CR-test van Roche –
de meest gebruikte in de wereld- zegt in de bijsluiter “Deze test is niet bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose
van een coronavirusbesmetting.” Ik zou de man die dit opgeschreven heeft willen vragen “Waar moeten we
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het dan voor gebruiken, als wc-papier?” Wat is het doel van die test, waarbij duidelijk wordt gezegd, dat je die
niet kunt gebruiken voor de diagnose waar je voor aan het testen bent. Er is geen PCR-test die geschikt is als
diagnostisch middel om een virus te testen. De PCR-test is een productiemachine die moleculen steeds weer
dupliceert. Kary Mullis, de ontwikkelaar van de test die een Nobelprijs gekregen heeft voor scheikunde, heeft
tot zijn sterfdag gezegd dat er geen bewijs is dat zijn test gebruikt kan worden als een diagnostisch middel voor
het herkennen van de veroorzaker; zelfs niet van enige ziekte. Hij herhaalde steeds opnieuw: Dat ze deze test
gebruiken om te bewijzen dat HIV de veroorzaker is van aids, is een wetenschappelijke travestie. Er is geen
enkel bewijs dat deze test de oorzaak kan aanwijzen van welke ziekte ook. Het is alleen een manier om
genetisch materiaal te vermeerderen zodat het detecteerbaar wordt. Het is een van de grootste
wetenschappelijke fraudegevallen ooit om dit als een diagnostische test te gebruiken.
Patrick: Wat vind je ervan dat een heleboel mensen in de rij staan om het vaccin te krijgen?
Thomas: In de eerste plaats is het moeilijk voor te stellen dat je een vaccin maakt voor een virus dat je niet
kunt aantonen. Het gaat (nog steeds) om een denkbeeldig virus dat niet is aangetoond. Christian Drosten sprak
over “theoretische DNA-sequenties van een theoretisch virus.” Ik heb wel gezegd: “Hier heb je een
theoretische stoel, ga zitten.” Voor zover ik weet kan niemand daarop zitten. Een theoretisch virus kan
niemand ziek maken. Het echte probleem is de manier waarop wetenschappelijke gegevens worden verwerkt
waar ze dit allemaal mee manipuleren. Dat betekent dat we moeten begrijpen wat het begrip risicoreductie
betekent. De beste manier om dat te verklaren is om een test te doen waarin placebo’s op een goede manier
worden gebruikt. Je hebt 10 mensen die je een medicijn geeft om hartaanvallen te voorkomen en 10 mensen
nemen dat niet. Aan het eind van het jaar zie je hoeveel er een hartaanval hebben gehad. Twee in de
placebogroep hebben een hartaanval gehad en 1 van de 10 in de groep met het medicijn. Als je dan mensen
vraagt wat het voordeel is van het nemen van dat medicijn zullen de meeste mensen zeggen dat 10% van
degenen die het medicijn namen en 20% van degenen die geen medicijn hebben genomen hebben een
hartaanval gehad. Dan is het voordeel 10%. Toch? Wat rapporteren de wetenschappers? Zij zeggen dat het
een 33,3% reductie is. Hoe komen ze daaraan? Want 1 + 2 is 3 en 66,6% van de mensen die een hartaanval
hebben gehad, namen het medicijn niet en 33,3% nam het wel. Dat is dus 33,3% verschil. Als je dat nu bij een
miljoen mensen doet? Een uit het miljoen van degenen met het medicijn en 2 uit het miljoen zonder medicijn
– dan is het 0.0001 ten opzichte van 0.0002% Wat is het verschil? De meeste nuchter denkende mensen zullen
zeggen 0.0001 % Maar wat zeggen de wetenschappers dan? Dan zeggen ze weer 33,3 % reductie. Want 1 + 2 is
3… Je kunt die truc ook met 10 of 100 miljoen mensen doen met hetzelfde resultaat, maar dat wordt dan
biologisch totaal zinloos. Want niemand zou een geneesmiddel nemen dat een voordeel heeft van 1 op de
miljoen. Vooral als ze de bijwerkingen gaan vermelden en zeggen dat bijvoorbeeld 100 van die miljoen nare
bijwerkingen krijgen ten opzichte van 10. Dat is alleen maar een vermindering van 0.009 %, zeggen ze dan.
Daar moet je niet moeilijk over doen. Wat heeft dat te maken met de vaccins? Er wordt gezegd, dat het
Moderna- vaccin een effectiviteit van 99,4% heeft tegen covid-19. Het eerste wat je moet weten van deze test
is, dat niets wat ze gedaan hebben iets met het virus te maken heeft. Ze hebben zelfs geen PCR-testen gedaan.
Ze hebben niet gekeken naar de mate waarin het wordt overgedragen. Ze hebben geen antilichamentest
gedaan; ze hebben niets gedaan wat te maken heeft met het virus. Ze hebben alleen gekeken naar wie
symptomen had op de 14e dag, die suggereren dat ze covid-19 hebben.
Ze hebben zo’n 30.000 mensen verdeeld in twee groepen; één groep kreeg een placebo (dat eigenlijk geen
placebo was, maar laten we zeggen dat het een placebo was) versus het vaccin. En ze zeiden dat 90 van de
15.000 die de placebo had gekregen, symptomen kregen die op Covid lijken. En 5 in de groep met de vaccins
kregen symptomen die op Covid lijken. Dat is 0,6% van de placebo groep en 0,03% van de gevaccineerde
groep. Dat is een verschil van 0,57%. Hoe hebben ze dan kunnen komen tot 94,5%? 90 plus 5 is 95, en 90 is
94,5% van 95. Dat is een irrelevante conclusie, vooral omdat 2 tot 3% bijwerkingen kreeg van het vaccin die
identiek waren aan de symptomen die ze aan Covid toeschrijven: hoofdpijn, koorts, myalgie. Want naast de
90 mensen in de controlegroep en de 5 mensen in de gevaccineerde groep die volgens de studie covidverschijnselen kregen, kregen zo’n 600 van de gevaccineerde mensen “andere” symptomen t.o.v. bijna geen in
de placebogroep. Zij rapporteerden dat als “maar 4% van de vaccin-groep kreeg last van bijwerkingen”. Als ze
dat op dezelfde manier zouden hebben gerapporteerd als bij de door hen geïdentificeerde covid-symptomen
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dan zouden ze gezegd hebben dat degenen die het vaccin hadden ontvangen 600% meer “andere”
symptomen kregen. Dat zijn de feiten. Maar zo rapporteren ze het niet. Vanwege de manier waarop ze de test
deden, was er geen mogelijkheid dat het niet zou werken. Want ze kunnen er iets anders bij stoppen waardoor
je minder symptomen hebt, zoals een steroïde. Dat heeft dan niets te maken met de overdraagbaarheid, dat
heeft niets te maken met een virus, met of je weer ziek wordt. Ze vertellen niet wat ze allemaal in het vaccin
stoppen, we weten dat gewoon niet. Het heeft zelfs niets te maken met een vaccin. Het heeft te maken met
een biologisch actieve stof die ze in mensen injecteren. Veel mensen hebben op basis van het patent
geprobeerd om te achterhalen wat er in het Moderna-vaccin zit. Het lijkt erop dat er een soort microchip in zit
met een soort electroporatiemiddel dat de chip kan activeren. Dit is een gevaarlijke, nog nooit eerder gedane
stap om mensen te injecteren met iets dat te maken heeft met elektromagnetische golven. Ik weet niet zeker
wat er precies in zit, want dat geven ze niet aan. Maar sommigen hebben dit onderzocht en ik moedig mensen
aan om dat na te kijken. Christine Northrup heeft daar dieper naar heeft gekeken. Ze geeft veel interviews
waarin ze aangeeft wat er volgens haar in deze vaccins zit.
De verschillende mRNA-vaccins zijn allemaal variaties op hetzelfde thema, maar geen van allen hebben ze een
puur virus. Wat voor RNA gebruiken ze dan? En wat gebeurt er met dat RNA, het is nog nooit voorgekomen in
de menselijke geschiedenis om fragmenten van genetisch materiaal te injecteren in andere mensen.
Patrick: Wat is jouw idee over de toekomst en covid?
Thomas: Mijn vooruitzicht.. alles wat ik kan zeggen: In 2015 voorspelde Bill Gates dat met de volgende
pandemie, zonder een jaar te noemen, 10 tot 15% van de mensheid zou sterven. Dat is 600 tot 900 miljoen
mensen. Dat is ongeveer 20 tot 40 miljoen Amerikanen. Gaat dit gebeuren? Ik weet het niet. Maar als er een
nieuw biologisch vergif is, dat we nog niet hebben kunnen identificeren, zoals dit imaginaire virus, zou ik
mensen willen adviseren om hiernaar te kijken en te zien of het ongeveer tijd is om ons milieu op te schonen.
Ik ben niet erg optimistisch als we niet wakker worden voor wat er kan gaan gebeuren. Aan de andere kant
denk ik, dat, wie hier ook achter zit, hun hand zouden hebben kunnen overspelen en dat mensen deze fraude
niet langer accepteren. In dat geval hebben we een verbazingwekkende mogelijkheid om een andere wereld te
creëren. Ik ben zelfs tot het punt gekomen waar ik denk dat er invloeden zijn vanuit andere sferen. Ik ben geen
expert in de wereld van engelen of goden, of in wat ze zijn en doen, maar ik heb een gevoel (dat is natuurlijk
geen wetenschappelijke conclusie) dat dit iets veel groters is dan we denken. Er kunnen wellicht spirituele
entiteiten zijn of helpers die ons hier misschien heel graag bij willen helpen. Maar het probleem is: je krijgt
geen hulp als je er niet om vraagt.
We kunnen misschien eindigen met de opmerking, dat dit allemaal niet nieuw is. Er is het verhaal de schone
slaapster (Doornroosje) waar ze door het virus van materialisme aangestoken was. En het hele land ging in
lockdown. Ze vielen in slaap en de schone slaapster die een beeld is van de verjonging van de spirituele wereld
om de mensheid te inspireren, in slaap was. Ze werd omringd door een muur van dorens, giftige dorens, zoals
wij. En niemand kon haar redden. Verschillende koningen en prinsen en andere mensen probeerden haar te
redden, maar werden gedood door de dorens. Totdat één prins hierover hoorde, een jonge man, die zei ik kan
dit doen. En ze zeiden ‘nee, dat kun je niet’. Je zult gedood worden net als de anderen. En weet je wat hij zei?
“Ik kan dit doen, ik ben niet bang.” En omdat hij dat zei, gingen de dorens uit elkaar en dat maakte het
makkelijk. Ze hebben hem niets gedaan. Hij ging naar binnen, maakte de schone slaapster wakker en het
koninkrijk werd hersteld in gezondheid en voorspoed. Het is dus een zaak van angst. Als we onszelf toestaan
om bang te zijn, hebben we geen kans. Als we de moed bij elkaar kunnen rapen, dan is het een fluitje van een
cent.
[vrijwel compleet vertaald op 15-2-2021]

Dr. Rashid Buttar, bonus 6, deel 2
Rashid had al vanaf het moment dat hij met zijn praktijk begon een beeld van de gevolgen van zware metalen
op de pathologie, hoewel hij toen nog niet een duidelijk beeld had wat betreft vaccins.
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Ik begon als chirurg zonder enige voorkennis over wat autisme was met de behandeling van kinderen. Voor
mij was autisme iets genetisch, net als het Down-syndroom. We hadden een vrouw behandeld met
maagproblemen, gerelateerd aan zware metalen, en zij vroeg of ik ook kon helpen met haar bijna 5-jarige
autistische dochter. Ik dacht: daar heb ik geen verstand van, maar ze vroeg of ik het toch wilde proberen. Ik
behandelde haar net zoals haar moeder met de maagproblemen. En opeens ging dat kind weer dingen doen
die ze voor het laatst had gedaan toen ze 1½ was voor ze gevaccineerd werd. Ik zag er nog niet zoveel
bijzonders in, want het kind sprak nog steeds niet en ging langzaam vooruit, maar het nieuws ging rond en
rond 1998 kwamen inmiddels vele ouders met autistische kinderen uit de wijde omgeving. Het werd me
teveel, ik zag zelf niet veel vooruitgang en dus stopte ik daarmee. Tien maanden later werd mijn zoon Abby
geboren. Hij ontwikkelde zich razendsnel; hief zijn hoofd bijvoorbeeld op na een dag of 5, terwijl dat
gewoonlijk pas na 30 dagen gebeurt. Ook zijn taalontwikkeling was snel. Toen hij anderhalf was, werd hij
gevaccineerd. Daarna ontwikkelde hij de autistische kenmerken, en toen hij 3 jaar was, stelde ik vast dat hij
veel kwik in zijn bloed had. Het was een emotionele tijd en ik worstelde met mijn geloof in de Schepper. Ik
riep, smeekte, en vloekte in die tijd, maar bad uiteindelijk “Geef mij mijn kind terug en ik zal doen wat U van
me vraagt”.
Rashid kreeg zijn zoon terug, die nu een bijzonder mens is van 21 jaar, en is toen begonnen zich in autisme te
verdiepen en opnieuw deze kinderen te behandelen. Uit onderzoek in 2002 bleek dat één op de zes vrouwen
in de vruchtbare leeftijd in de USA kwikvergiftiging had. In datzelfde jaar bleek uit een ander onderzoek dat
één op de zes kinderen tussen 3 en 17 jaar een neurologische stoornis had: ADD, ADHD, Asperger, het
autismespectrum, etc. Autisme blijkt naar mijn ervaring niets meer te zijn dan kwikvergiftiging in een fysiologie
die dat niet kan uitscheiden. De genen bepalen de ontvankelijkheid (zoals bijvoorbeeld kinderen van lange
ouders en grootouders de aanleg hebben om ook lang te worden) maar kwik is de trigger – het veroorzaakt
oxidatieve stress in het lichaam (dat je dus niet moet behandelen met kortstondige toediening van 100%
zuurstof waardoor de oxidatieve reactie juist wordt versterkt) en dat kan ernstige schade veroorzaken als het
lang aanhoudt.
Volgens mij is het gen dat bepaalt of kwik kan worden uitgescheiden, ook het gen dat de basale cognitieve
vermogens bepaalt. Ik kwam tot de overtuiging dat deze kinderen cognitief superieur zijn ten opzichte van hun
leeftijdgenoten. De laatste 25 jaar heb ik meer dan 4000 kinderen behandeld in mijn kliniek, en de
meerderheid was neurotypisch toen ik ze kreeg, voordat ze zeven jaar oud waren. De kinderen die ouder
waren, vertoonden door de behandeling verschillende niveaus van verbetering. Veel ouders zijn lovend voor
wat ik allemaal voor hen gedaan heb, maar dat geeft me een ongemakkelijk gevoel. Ieder mens met een
verantwoordelijkheidsgevoel zou dit doen en het is alleen maar dat ik mijn kant van de overeenkomst met de
Schepper in praktijk breng.
Eén van mijn patiënten was een kind uit Noorwegen, die elke twee weken voor behandeling door zijn vader
naar mij werd gebracht. Dat kind beschadigde zichzelf, sloeg met zijn hoofd tegen de muur, poepte overal, was
ernstig beschadigd. Na zeven maanden behandeling was dat verleden tijd. Hij praatte nog steeds niet, maar is
veel hanteerbaarder geworden. Bij een bezoek zaten ze weer op consult, de zoon met een dvd met een
Disney-film en de vader met een laptop. De vader ging even naar het toilet, de zoon ging zitten achter de
laptop, en was een paar minuten daarop bezig. De vader komt terug, boos, zet zijn zoon terug en gaat weer
achter zijn laptop zitten. Dan blijkt dat zijn zoon in die paar minuten een probleem met formules heeft
opgelost waar hij zelf al drie maanden op had zitten worstelen.
Uit onderzoek kwam naar voren dat autistische kinderen veel minder kwik in hun haren hebben dan normale
kinderen, maar dat is dus juist omdat het in hun lichaam blijft en niet via o.a. de haren wordt uitgescheiden
(onderzoek van Dr. Boyd Haley). Dit is ook het geval bij Alzheimer, het gevolg van chronische blootstelling aan
kwik gedurende langere tijd. De fysiologie van een kind met autisme en de fysiologie van een kankerpatiënt
lijken zeer sterk op elkaar: beide zijn ‘niet-uitscheiders’. Bij het eerder genoemde kind werd bij de eerste
meting antimoon en arsenicum gevonden in de urine, maar geen lood en kwik. Dat kwam pas na twee jaar
behandeling los, zodat het opeens in zeer hoge doses voorkwam in de urine. Voordat het kwik eruit komt,
wordt een verhoging van de secretie van twee of drie andere metalen uit de groep antimoon, arsenicum, tin
en nikkel gevonden.
Pagina 50 van 81

[vertaald op 15-2-2021]

Pagina 51 van 81

Vaccines Revealed episode 7
Dr. James Lyons-Weiler, Uitvoerend directeur van IPAK (Institute for Pure and Applied Knowledge)
Patrick Gentempo: Er is al veel eerder gewerkt aan de ontwikkeling van een covid-vaccin, en daarbij zijn
fretten als proefdieren gebruikt, omdat hun ademhalingssysteem sterk lijkt op dat van mensen. Na toediening
van het vaccin was de respons uitstekend blijkens de antilichamen die de dieren vormden, maar na nieuwe
blootstelling aan het virus werden ze zieker en was het sterftecijfer hoger dan bij dieren die geen vaccin
hadden gehad.
James Lyons: Dat klopt. In de vijftiger/zestiger jaren werd geprobeerd een vaccin voor RSV te ontwikkelen, en
toen werd het nog als ethisch beschouwd om 35 kinderen te injecteren met een experimenteel vaccin. Veel
kinderen kwamen daardoor in het ziekenhuis terecht en twee overleden. In het wetenschappelijk verslag werd
gesproken over “versterking van de ziekterespons”. In 1976 werd het nationale vaccinatie programma
geïmplementeerd, in 1986 werd de wet aangenomen dat farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk zijn voor
schade als gevolg van gebruik van hun producten. Er werd niet meer gesproken van “versterking van ziekte”
maar “versterking van de immuniteit”. We weten als artsen eigenlijk allemaal dat het immuunsysteem primair
wordt versterkt door goede voeding, beweging, zonneschijn, goede relaties en niet door een ziekterespons op
te wekken met vaccins. Mensen begrijpen niet wat er gaande is zolang het “ziekteversterking” wordt
genoemd.
Toen Moderna met het idee kwam om mRNA te gebruiken in de strijd tegen SARS-covid-2, overtuigden ze
Fauci van de FDA dat het niet nodig was om eerst diertesten te doen. Daarmee werd de mogelijkheid
afgesloten om vast te stellen dat het vaccin zou leiden tot ziekteversterking. Toen dit duidelijk werd in april
2020, keek ik naar de eiwitten waarvoor het virus codeert en vergeleek dat met de eiwitten waarvoor het
genetisch materiaal van mensen codeert en vond dat elk van de bijna veertig immunogenische epitopen
(=herkennings- en aanhechtingspunten voor antilichamen) voor een belangrijk deel leken op menselijke
eiwitten in het brein, in de milt, in de lever, in het immuunsysteem. Op basis daarvan voorspelde ik de
pathologieën die we nu bij SARS-covid-2 zien naast de longproblemen die zich voordoen.
We weten dat sommige virussen het Ambery-hersensyndroom kunnen veroorzaken, ook griepvaccins kunnen
dit syndroom ontwikkelen, het griepvaccin veroorzaakte narcolepsie in Europa. Dat komt omdat de orexinreceptor-eiwitten bij sommige families sterker lijken op het H1N1-griepeiwit dan bij andere families, waardoor
hun immuunsysteem sterk reageerde op het vaccin maar tegelijkertijd ook hun eigen orexin-eiwitten ging
aanvallen, waardoor ze geregeld onverwachts in slaap vallen. [De orexin-receptor (of orexin-ontvanger) wordt
ook wel hypocretin-receptor genoemd, die de neuropeptide orexin bindt]. Als je bent blootgesteld aan een
viruseiwit of een bacterie-eiwit, dan is er sprake van pathogene priming [het immuunsysteem krijgt ervaring
met de ziektekiem, het pathogeen] en bij hernieuwd contact met het virus op een later tijdstip kan een
dodelijke auto-immuunrespons volgen.
Daarop heb ik de vaccin-producenten geschreven dat ze de onveilige epitopen uit hun vaccins moesten laten.
Ik heb Anthony Fauci een lijst gestuurd met onveilige epitopen in het Zeca-virusproteoom en gezegd dat, als
deze eiwitten niet uit de vaccins worden gehaald, ze bij sommige mensen auto-immuun- hersenontsteking
zullen veroorzaken. Hij beweert mijn brief nooit te hebben ontvangen, maar kondigde een week later aan dat
Zeca ruim een half jaar extra nodig had. Maar de producenten van de covid-19 vaccins reageerden niet op mijn
brieven. Ik probeer hen te helpen een goed product op de markt te brengen in het belang van de mensheid,
daar moeten ze toch dankbaar gebruik van maken!
Bij de proefdiertesten met MERS en SARS waren het vooral de oudere dieren die na vaccinatie in de ernstige
problemen kwamen bij blootstelling aan het virus, daarom schokte het mij dat juist in verpleegtehuizen driftig
wordt gevaccineerd. Als gevolg van pathogene priming zal daar aanzienlijke sterfte uit kunnen volgen. Andere
ontwikkelaars van vaccins houden wel rekening met mijn aanbevelingen, maar die vaccins zijn nog niet op de
markt. Ik verdien er niets aan, maar zet dat, wat ik weet in om vaccin-producenten goede adviezen te geven.
Het was wel verrassend dat zowel Moderna als Pfizer kwamen met de opmerking dat we moeten oppassen dat
onze vaccins niet tot ziekteversterking zullen leiden. Paul Offit, mede-uitvinder van het succesvolle rotavirusPagina 52 van 81

vaccin, merkte op dat hij Fauci belachelijk optimistisch vond, toen die zei dat de ontwikkeling van een vaccin
12 tot 18 maanden zou duren, en dat Fauci dat zelf ook wel zal hebben gedacht.
Pfizer en Moderna hebben uiteindelijk wel dierproeven gedaan met hun vaccins. Ze gebruikten primaten
(apen), die ze na vaccinatie met het SARS-covid-2 virus infecteerden, waarna ze de immunopathologie
bekeken. Ze vonden niets. Maar ze keken niet naar andere organen dan de longen, ze keken niet naar de milt,
de blaas en het brein. James verwacht dus dat er na vaccinatie aparte ziekteverschijnselen zullen optreden die
niet eerder zijn gezien en dan niet in verband worden gebracht met de voorafgaande vaccinatie.
James heeft diepgaand gekeken naar de FDA-dossiers over Moderna, en de aantallen die ze in hun rapportage
noemen, zijn totaal onrealistisch. Eén patiënt die bij het begin van hun gegevensverzameling werd
gerapporteerd als overleden door het vaccin, werd later bij opschoning van de gegevens (dat was de term die
zij gebruikten) weer tot leven gewekt en gerapporteerd als iemand met een hevige antireactie op het vaccin,
terwijl bij iemand, die een placebo had ontvangen en eerst was gerapporteerd als iemand met een hevige
antireactie, later overlijden als gevolg werd genoteerd.
Bovendien besloot Moderna proefpersonen, die na toediening van de eerste dosis van hun vaccin ernstige
complicaties of corona kregen, niet mee te rekenen in de weergave van het resultaat van hun testonderzoek.
Dus als ze het hebben over 0,5% ernstige reacties op het vaccin, moet je bedenken dat wat ze daar uit hebben
weggelaten. Hun berekening dat het vaccin een effectiviteit heeft van 95,5% is onrealistisch; ik heb een
herberekening gedaan op basis van alle gegevens en komt uit op een effectiviteit van 75,4%. De effectiviteit is
de verhouding tussen het aantal mensen dat na vaccinatie toch ziek werd van het virus en het aantal dat ziek
werd zonder vaccinatie. Het sterftecijfer gedurende de 56 dagen van de test was 13 personen, oftewel 0,4 per
100.000 per dag, terwijl er in de VS per dag 2,4 van de 100.000 mensen overlijden.
De testgroep is dus duidelijk niet representatief, maar bestaat uit supergezonde mensen die geen astma
hebben, geen auto-immuunziekten, geen eerdere slechte ervaringen met vaccins, en toch kwamen er heftige
reacties en sterfgevallen voor. Ze moeten dus rechtvaardigen waarom ze een aantal sterfgevallen niet
verbinden met het vaccin, terwijl de oorzaken die bij die sterfgevallen worden genoteerd, bekend zijn als
sterfgevallen die vaccins kunnen veroorzaken. Als dan het vaccin vervolgens toegepast gaat worden onder de
algemene bevolking en er iemand overlijdt, dan zegt de dokter die het toedient, dat dit niet naar voren kwam
in de testfase, dus wordt dat overlijden niet toegeschreven aan het vaccin. Dit is een glijdende schaal van
bewijsvoering. Anthony Fauci zegt dat we eerst een dubbelblind placebo onderzoek volgens de gebruikelijke
onderzoeksstandaard nodig hebben voordat hydroxychloroquine wordt toegestaan als middel tegen corona,
maar bij toelating van het vaccin wordt deze regel niet toegepast, terwijl hydroxychloroquine nooit leidt tot
versterking van de ziekteverschijnselen of tot pathogene priming, wat vaccins wel als effect kunnen hebben.
Patrick: En hydroxychloroquine wordt al bijna een eeuw gebruikt, dus we weten inmiddels goed welke
bijwerkingen we kunnen verwachten.
Omdat de Moderna-testgroep niet meer wordt gevolgd, weten we niet hoeveel doden er nog in die groep
zullen vallen door pathogene priming. Verder hebben ze de resultaten van de fase 2 testronde samengevoegd
met de resultaten van de fase 3 testronde. Ook dat is onjuist. In fase 2 moet je een lijst opstellen van mogelijk
negatieve gevolgen van het vaccin, en daar horen dan ook alle sterfgevallen bij te worden betrokken; daarna
moet worden uitgezocht welke consequenties samenhangen met het vaccin.
Dankzij verkeerde diagnose en daaropvolgende behandeling als reactie op de opkomst van het corona virus
zijn helaas extra doden gevallen. Maar wat we dachten te weten over de sterftecijfers in China, bleek
uiteindelijk niet te kloppen. James was aanvankelijk doodsbang voor het virus, omdat werd gezegd dat het
sterftecijfer 20% bedroeg voor mensen met diabetes. Dat bleek uiteindelijk niet te gelden voor China zelf
buiten het gebied van Wuhan en voor de rest van de wereld, maar de berichtgeving werd daar niet op
aangepast zodat de bevolking bleef hangen in de aanvankelijke angst waarmee de lockdown maatregelen
waren gemotiveerd. Als je nog geen 70/80 jaar oud bent, geen last hebt van andere ernstige ziekten en niet uit
Wuhan afkomstig bent, dan zul je hoogstwaarschijnlijk niet overlijden door het virus.
Doordat alle gevallen met ademhalingsklachten onder corona werden geschaard, kwam men aan het vereiste
percentage van 7% van de sterfte om fondsen vrij te maken voor de aanpak van de pandemie. Tot en met
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2019 waren medische fouten de derde doodsoorzaak. Verkeerde diagnose van covid en verkeerde
behandeling van mensen die niet echt covid hadden, en de oorzaak worden van hun dood door ze aan
beademing te leggen die tot bacteriële longontsteking leidden, heeft ervoor gezorgd dat medische fouten in
het afgelopen jaar de eerste doodsoorzaak zijn geworden.
Tijdens de Spaanse griep zeiden veel dokters dat veel sterfgevallen niet kwamen door de griep maar door
bacteriële longontsteking; daar is nooit aandacht voor geweest. Mensen hebben recht op een goede diagnose
bij elk ademhalingsvirus om het juiste pathogeen te identificeren, dat zou in de wet geregeld moeten zijn. Dat
kost wel geld, maar daar drijft geneeskunde op. Willen onze bestuurders niet weten of iemand bacteriële
longontsteking heeft of een ernstige griep? Waarom dan wel zoveel aandacht voor corona? Ook tijdens de
Spaanse griep waren er artsen die zeiden dat in mondkapjes pathogenen accumuleerden. Kinderen dragen de
ziekte niet over, ook al beweren sommige onderzoeken van wel. Maar dat klopt gewoon niet. Omdat ze geen
hyperemie hebben en aangeboren immuniteit, die hen tegen ademhalingsziekten beschermt. Hun
immuunsysteem doodt ademhalingsvirussen voordat ze problemen kunnen veroorzaken. Als je gezond wilt
blijven, hou dan niet pathogenen vast rond het gebied van je neus en mond.
Bij een onderzoek onder 561 kinderen die geboren zijn in de pediatrische praktijk van Paul Thomas en geen
vaccinaties hebben ontvangen, tegenover 2300 kinderen die wel met één of meerdere vaccins waren
gevaccineerd, bleek dat gevaccineerde kinderen vele malen vaker met gezondheidsproblemen kampen die
bekend staan als gezondheidsrisico’s van vaccins, zoals allergie, allergische rhinitis, heel vaak ook
bloedarmoede: het aluminium in de vaccins bindt zich aan transferon, waardoor het zich in bloedcellen niet
kan binden aan het ijzer uit de voeding, en de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen bij de ontwikkeling. Het
lage doktersbezoek bij niet-gevaccineerde kinderen heeft niet te maken met angst voor de dokter: deze
kinderen hebben vaak juist heel veel vertrouwen in artsen. Een duidelijke correlatie die het onderzoek vond
was, dat gevaccineerde kinderen veel vaker koorts hebben. Gevaccineerde kinderen hebben meer
gezondheidszorg nodig dan niet-gevaccineerde kinderen en kosten de maatschappij dus meer. Omdat het
onderzoek uitgaat van medische archieven, kunnen we geen causale verbanden vaststellen, maar Paul is nu
wel met nieuw onderzoek begonnen onder zijn patiëntenpopulatie om dat vanaf nu te bekijken, samen met
andere factoren die de peer-reviewers van onze publicatie hebben gesuggereerd. We proberen daarmee een
nieuwe standaard te vormen van vaccin onderzoek: wat is de algehele gezondheidslast die volgt op
vaccingebruik of onthouden van vaccingebruik? Als de voorstanders van vaccins dan zeggen: Ja, maar die
ouders nemen hun kinderen vaker mee naar buiten, en hebben meer aandacht voor voeding, zitten in een
alternatieve of religieuze context, dan zeg ik: Als dat zo is, dan moeten we daar op focussen, want alles wat
leidt tot gezondere kinderen moet onze aandacht krijgen; laat de rest dan maar zitten, want dit is pas
belangrijk! Gevaccineerde kinderen komen 50 keer meer bij de dokter met ADHD-klachten dan niet
gevaccineerde kinderen. Deze kinderen zijn echt veel vaker ziek, dat rechtvaardigt verder onderzoek langs
deze lijnen.

Dr. Zach Bush, M.D., drievoudig gediplomeerd arts
Specialist in Endocrinologie en Stofwisseling; Inwendige geneeskunde; Verpleeghuiszorg
[Genomica (Engels: genomics) is de studie van genomen, waarbij een genoom een deelverzameling
van genen is van een cel of organisme. Het begrip "genen" moet hierbij breed opgevat worden: ook nietcoderende gedeelten van het DNA worden vaak tot het genoom gerekend; naar Wikipedia].
Genomica is onderzoek naar de taal van genetische overdracht, de taal van het leven. In onze visie op het
microbioom hebben we in het verleden vooral nadruk gelegd op de gevaren voor het heilige der heiligen,
onszelf. Door genetisch onderzoek is dat allemaal onjuist gebleken. Het leven heeft niet te maken met de
manier waarop alles is opgebouwd, maar het heeft te maken met de biodiversiteit, de wereldwijde
gemeenschap van alle levende organismen, en de taal van biodiversiteit is genomica, die wordt uitgedrukt via
het microbioom en het viroom. Het viroom is de poel van genetische informatie, die zich via de lucht
verspreidt en in biologische systemen wordt geabsorbeerd. Het viroom is een transportsysteem van
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genetische informatie omhuld door receptoren die zijn geprogrammeerd om alleen op exact gedefinieerde
plekken die informatie af te geven. In het geval van het SARS-CoV-2-virus is dat de HTU-receptor die aanwezig
is de longen maar ook in het vaatstelsel.
De schatting is dat zich 10³¹ verschillende virussen in de lucht bevinden. De mensheid bestaat alleen omdat we
zo zijn ontworpen door de werking van het viroom. Onderzoek aan ons menselijk genoom heeft aangetoond
dat dat genoom voor de helft bestaat uit een ongewijzigde invoeging van een virus; minstens tien procent
bestaat uit de invoeging van retrovirussen zoals HIV. We hebben dus datgene gedemoniseerd wat juist in
belangrijke mate het menselijk leven heeft mogelijk gemaakt, en als we doorgaan met onze oorlog tegen het
viroom door ons van de werking daarvan te isoleren en dus onszelf te isoleren van de structuur van het leven,
zullen we onze eigen ondergang in gang zetten. Alleen door volop te participeren in het microbioom en het
viroom zullen we ons volledige biologische potentieel realiseren.
Dit gaat dus in tegen 150 jaar theorie over virussen en bacteriën. We weten nu dat de maag, de nieren, de
blaas, de prostaat, de lever en zelfs het brein in gezonde toestand een essentieel microbioom bevatten. Als we
ons in een toestand van biologische stress bevinden, is het juist dat microbioom dat als eerste aan het werk
gaat om ons te herstellen. Het hoofddoel van een goed functionerend immuunsysteem is niet om alle nietmenselijke virussen en bacteriën te doden, maar om een gebalanceerde relatie met het bioom in en rondom
ons te handhaven. Het zijn niet de virussen zelf die ziekte veroorzaken, ze zijn een symptoom van de giftigheid
in onze omgeving, en dat geldt ook voor het SARS-CoV-2-virus.
Huwei (een stad in het Yunlin gebied in China), waar het virus is begonnen, is qua bodem, water en lucht de
giftigste omgeving op aarde. Dat veroorzaakt stress in het microbioom, dat daarop virale informatie gaat
uitscheiden op zoek naar aanpassingen aan het probleem dat zich heeft aangediend. De gebieden waar het
virus opdook, zijn gebieden waar veel herbiciden en pesticiden zijn gebruikt en de luchtvervuiling zeer hoog is.
Giftigheid creëert de behoefte aan aanpassing en regeneratie. Zodra de luchtvervuiling in Huwei onder een
bepaald niveau kwam omdat alle vervuilende activiteiten waren lamgelegd, verdween ook covid-19 als
sneeuw voor de zon.
Maar het virus gaat niet meer weg, het zal altijd bij ons blijven. We zien ook dat het SARS-CoV-2-virus al
meteen bezig is zich aan te passen en er nieuwe varianten ontstaan. Er is dus niet één virus dat ons aanvalt.
Eén stressor die wijzelf aan het creëren zijn, vertaalt zich in ziekte en het virus is de onschuldige toeschouwer
die de vervuiling in onze bloedstroom aflevert door diens handige afleversysteem waarbij het niet in staat is
om het feit te veranderen dat het luchtvervuiling in onze bloedstroom brengt. PM2.5 bindt het virus en het
bindt ook cyanide en de andere gebruikelijke toxische stoffen die we produceren.
De helft van de mensen die het virus krijgt, wordt absoluut niet ziek. Zij importeren deze update naar de
plekken in het lichaam waar dat nodig is (vermoedelijk de hemoglobine in de rode bloedcellen die zorgen voor
het zuurstoftransport) als aanpassing aan de giftigheid die zich voordoet in de omgeving. Het is de laatste jaren
duidelijk geworden dat bepaalde ziekten zoals borstkanker, darmkanker en longkanker duidelijk samenhangen
met de afwezigheid van bepaalde bacteriesoorten in de maag (eerst dacht men nog dat de aanwezigheid van
bepaalde bacteriën samen moest hangen met bepaalde kankers, maar de correlatie bleek omgekeerd:
bepaalde ziekten correleerden duidelijk met de afwezigheid van bepaalde bacteriën). Metaaletende bacteriën
geven energie af buiten zuurstof om en functioneren daarom in weefsel dat onvoldoende zuurstof verwerkt.
Als we die bacteriën vervolgens doden met chemotherapie, wordt juist datgene verwijderd wat het weefsel
nog een beetje kan helpen.
De DNA- en RNA-huishouding in ons lichaam is het meest gereguleerde systeem in ons lichaam met duizenden
feedback-bochten die bepalen, wat wanneer gebeurt. Het SARS-CoV-2-virus bindt zich alleen aan de HTUreceptor, waar het nodig is. Na deze binding verdwijnt het stukje erfelijk materiaal in de cel om deze aan het
werk te zetten en viruseiwitten te maken. Daarna knippen moleculaire schaartjes in de cel deze eiwitten in
stukjes en transporteren het naar de celmembraan waarmee het wordt aangeboden aan het immuunsysteem.
Het immuunsysteem bepaalt dan of het nieuwe eiwit nuttig is, zo niet dan ruimt het ook de cel op die het
heeft geproduceerd.
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Door integratie van een stuk RNA middels een virus ontstond de placenta bij de zoogdieren.

Dr. Rashid Buttar, M.D.
Patrick: Als ik denk aan Dr. Rashid Buttar, dan zie ik een strijder voor me. Ik kan mij niet voorstellen hoe
deze man elke dag opstaat en steeds weer strijd aan moet gaan, en dan toch nog steeds een medische
praktijk heeft. Hij heeft nog steeds zijn medische licentie. Toch is hij een non-conformist.
….
Hoe werd je de man die je bent in de gezondheidszorg?
Rashid: Het onderwerp covid is waarschijnlijk het meest brandende en moeilijke onderwerp op deze
planeet.
Mijn achtergrond is, dat ik al jong, op 11-jarige leeftijd, arts wilde worden. Op 25-jarige leeftijd ben ik
afgestudeerd. Ik deed dingen altijd een beetje anders. Als iemand iets op een bepaalde manier doet,
betekent dat nog niet dat het de beste manier is. Dus kijk ik altijd of ik iets beter kan doen. Wanneer je in
de openbaarheid treedt met documentaires, zoals jij, en fouten maakt dan heeft dat consequenties. Of
een advocaat maakt een fout en de cliënt gaat de gevangenis in. Dat zijn ongewenste zaken, maar
wanneer artsen fouten maken, loop je de kans dat mensen in een doodskist terecht komen. Dat is een
slecht scenario.
Dit soort dingen zag ik tijdens mijn opleiding al in. Ik begreep niet waarop sommige dingen gedaan
werden zoals ze gedaan werden. We moeten het gezonde verstand gebruiken en vroeg “waarom doen we
dit zo?” Het antwoord dat ik kreeg, was altijd een pathetisch excuus: “Zo hebben we het altijd gedaan”.
Er was een situatie bij de Intensive Care waar we een patiënt een bepaalde vloeistof gaven, een alkaloïde.
Ik vroeg “Waarom geven we dit?” (inmiddels is dit gelukkig veranderd in het ziekenhuis) en ik kreeg dat
antwoord. Dat was niet logisch. In plaats van een alkaloïde hadden we een kristalloïde moeten geven. Als
je dit samen moet geven om de toestand van een astmatische persoon te veranderen, is dat prima. Maar
er werd routinematig gehandeld en er werd niet echt naar de patiënt zelf gekeken. Dat zat me dwars.
Ik ging naar een medisch centrum in Houston om chirurgisch onderzoek te doen en kreeg daar mijn
bevoegdheid. In militaire dienst heb ik in verschillende hoedanigheden gefunctioneerd, bijvoorbeeld bij
de Special Forces. Het is niet gebruikelijk voor artsen om dat te doen, maar ik deed dingen altijd een
beetje anders. Ik wil alleen maar een beter resultaat. Als ik door een muur moet dan is het beter om de
deurknop te pakken en de deur open te doen dan tegen de muur te botsen. Niet alleen in de
gezondheidszorg maar ook in elk aspect van het leven, de media, economie, rechtssysteem, politiek en
gezondheidszorg.
Het lijkt erop dat we de dingen niet op de meest efficiënte manier doen. Vaak doen we het zelfs op de
verkeerde manier. De vraag is waarom en het antwoord is dat iemand daarin geïnvesteerd heeft om meer
geld te verdienen. Big Pharma is een perfect voorbeeld. Mensen zeggen dat ze gemotiveerd zijn vanwege
het geld. Als het op geld en macht gebaseerd is, dan zou je denken dat het meer op gezondheid gericht is,
want dan krijg je uiteindelijk meer geld en ook meer macht omdat de mensen beter worden. Maar het
gaat daar niet om; ze willen minder mensen, en ze willen mensen pijn doen. Het is meer sinister dan geld
en macht. Het gaat tussen goed en kwaad. Normaal gesproken krijgt het betere product de voorrang, zo
werkt dat in de kapitalistische maatschappij. Hier willen ze het beste product onderdrukken, ze willen het
demoniseren en verbannen. Ze willen iets dat meer kwaad doet en ongemak veroorzaakt. Bij mij ging het
er eerst om dingen beter te doen, maar later ging het erom dingen om de juiste reden te doen. Helaas
gaat het niet in de goede richting.
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Ik beschouw mezelf niet als een onorthodox persoon, zoals jij me noemt. Ik beschouw me zelf niet als
iemand die als keurmeester moet optreden. Voor mij betekent het uiteindelijk werken met logisch
denken en het juiste te doen.
Patrick: Wat is je mening over het grote plaatje van de Covid-pandemie? Wat de werkelijke oorsprong
ervan is en of de maatregelen ironisch zijn en zo.
Rashid: In het voorjaar heb ik een interview gegeven. Er was een interview met Michelle Obama dat 6.3
miljoen kijkers had getrokken in een paar jaar tijd. En bij mijn ging een 45 minuten durend interview in 6
dagen naar 9.1 miljoen kijkers op YouTube. Zij hebben het verwijderd. Ook heel veel andere interviews
met verschillende personen, en ook die van mijzelf op YouTube, werden verwijderd bij 1 miljoen scores in
een paar dagen tijd. Het maakt niet uit wat het onderwerp is (bij een interview spraken we niet eens over
Covid, maar over dankbaarheid), maar als het zo hoog scoort in een paar dagen tijd, dan halen ze het eraf.
Als we over de Covid-nonsens praten is er maar één oplossing: Je kunt die stupiditeit (die nu erger is dan
ooit) ongedaan maken. Het zijn de media met hun propaganda en leugens, die zo ongelofelijk zijn, dat ik
me niet kan voorstellen dat de mensen er nog steeds intrappen. Laten we de term kritisch denken niet
gebruiken, zelf ben ik niet zo kritisch, maar begin gewoon na te denken. Je gaat bijvoorbeeld met een
mondkapje een restaurant in, je gaat zitten en mag hem afdoen. Denk je dan werkelijk, dat wanneer je
een meter lager zit, dat het Covid-2-virus daar rekening mee houdt? Mijn verstand staat stil bij het niveau
van domheid. Ik heb familieleden die er zo in staan. Mijn zus, een advocaat, zegt tegen mijn zoon “Ik hoop
dat je de onzin van je vader niet gelooft”. Mijn zoon vertelde dat hij niet vijandig naar haar wilde zijn,
omdat hij dan de mogelijkheid verloor om haar op andere gedachten te brengen. Op deze manier zijn
mensen zo in hun eigen verwrongen denken gevangen dat het moeilijk voor hen is om iets anders te
rechtvaardigen.
Hoe komen intelligente mensen toch op dat niveau van cognitieve dissonantie. Dat mensen denken hun
autonomie, hun onafhankelijkheid, op te moeten geven.
Zoals Benjamin Franklin zei “Degenen die bereid zijn om een beetje van de illusie van veiligheid te hebben
en hun vrijheid op te geven, verdienen geen van beide.” Hier komt het op neer. Het heeft niets te maken
met het virus dat is gebruikt, ja er is een virus en het is door mensen gemaakt. Ik ben een van de eerste
mensen die daarover gesproken heeft, dat is gepubliceerd in Nature. Het is een monsterachtig
gemanipuleerd virus waar ze jaren aan hebben gewerkt. Maar gebaseerd op het luide protest van de
virologen dat dit proces als hersenschimmig werd beoordeeld, werd geconcludeerd dat het pandemische
potentieel van het pathogeen als onethisch en gevaarlijk beoordeeld moest worden en dat het moest
stoppen. Eindelijk hoorde de overheid van de V.S. het protest en in 2004 riepen ze een moratorium uit,
zodat elk verder hersenschimmig, incorrect onderzoek gestopt, bevroren moest worden.
Er werd al aan Covid gewerkt in het laboratorium van de universiteit van North Carolina, Chapel Hill, met
niet alleen maar artsen en onderzoekers van Chapel Hill, maar ook van Zweden, van de Harvard University
en van Wuhan. Toen dus in 2004 de regering tot dat moratorium overging dat geen verder
hersenschimmig onderzoek gedaan mocht worden – laat me voor je luisteraars, voor het geval ze niet
weten wat hersenschimmig onderzoek is of hersenschimmige afgeleiden zijn, uitleggen wat zulk
hersenschimmig onderzoek is: een Frankensteinachtige creatie, een door mensen veroorzaakte
manipulatie en creatie van iets dat in de natuur voorkomt. En waarom doen ze dat? Dat doen ze om het
beter te laten functioneren en je het nog gevaarlijker, meer virulent en meer pathogeen gaat maken. Wel,
het gebeurt onder het voorwendsel om dan die potentie te gebruiken om daarmee een pandemie te
veroorzaken. Je bent dus het potentieel aan het beoordelen van een natuurlijk voorkomende substantie
door het te veranderen en daar iets uit te laten komen dat meer virulent is.
Dat soort afschuwelijke wetenschappers zou met een hamer op hun hoofd geslagen moeten worden. Ze
hebben het etiket veranderd, dat wordt dan door mensen gemakkelijk geaccepteerd, en ze kunnen dan
doorgaan met hun verderfelijke werk. Als je naar exosomen en virussen kijkt, wat is het verschil? Een virus
is pathogeen terwijl een exosoom in feite een antilichaam is, maar morfologisch is er geen verschil tussen
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een virus en een exosoom. Ze zien er onder de elektronenmicroscoop hetzelfde uit. Maar als je kijkt naar
de meer ontwikkelde theorie over virologie, zijn virussen niets meer dan een boodschap die wordt
gestuurd voor onze systemen als een antwoord op de aanpassingsnoodzaak om te overleven.
Het signaal komt dus binnen en dan krijgen we een symptoom door dat signaal. Het virus is een manier
om een signaal te sturen zodat anderen dezelfde soort informatie krijgen die een antwoord bewerkt dat
helpt om zich aan te passen. Het is een nieuw genetische antwoord door de Schepper ontworpen om ons
lichaam te helpen om zich aan te passen en te begrijpen welke veranderingen plaatsvinden. Dat is
meestal een langzaam proces maar wanneer nieuwe dingen in onze omgeving worden geïntroduceerd,
zoals het optreden van de Spaanse griep – we kunnen kijken naar het werk van Rudolf Steiner: het was de
komst van de radiogolven die geïntroduceerd werden. De meeste mensen waren nog nooit blootgesteld
aan radiogolven en dat schiep een energetische verandering en onze lichaamssystemen waren nog niet
gewend aan die elektromagnetische golven. Daardoor konden wij dat ook nog niet hanteren. De
overgrote meerderheid van de mensen was niet in staat om daar op een goede manier op te reageren.
De Spaanse griep was een middel om ons goed aan te passen. En elke keer als zoiets gebeurt – een virus is
niet dood of levend het zijn eigenlijk alleen fragmenten – als we beginnen met de situatie van dit
moment, is het niet meer dan een “pandemie” die niet meer dan een paar maanden duurt, omdat het per
definitie opkomt en daarna sterft het weer uit. Soorten overleven dat, ze hebben zulke dingen meer
doorgemaakt en bestaan al ontzettend lang. Nu hebben we de illusie van een pandemie, die al negen
maanden duurt en we een tweede lockdown hebben.
Terug naar juni, 7 maanden geleden, heb ik tenminste een zestal interviews met andere mensen gehad
waarin gevraagd werd waar het allemaal vandaan komt en waar het naar toegaat. Bill Gates wist al, dat er
een tweede golf zou komen, maar dat is niet was hij ons vertelt. De tweede golf wordt juist veroorzaakt
door het dragen van mondkapjes zodat je minder zuurstof krijgt en door de angst die erbij komt, die je
meer bevattelijk maakt voor van alles. Het veroorzaakt meer stress in het lichaam. De mensen worden
bang gemaakt voor Covid. Er wordt gezegd dat we thuis moeten blijven. Daarna krijgen mensen meer
vrijheid, ze komen weer naar buiten, en dan worden ze weer opnieuw blootgesteld aan pathogenen. 5G
heeft niets te maken met Covid. Maar 5G is een andere elektromagnetische frequentie die een verstoring
veroorzaakt in onze calciumkanalen en dat leidt tot een grotere doordringbaarheid voor het
binnenkomen van een virus. Nu wordt 5G uitgerold. Een gigahertz is een miljard hertz. 5G gaat gepaard
met 30 gigahertz. Daar zijn we nog nooit eerder aan blootgesteld geweest en het veroorzaakt een
verstoring en het kan dus ook zoiets veroorzaken dat lijkt op hoogteziekte, zodat we niet voldoende
zuurstof binnen kunnen krijgen, terwijl we mechanisch gezien in orde lijken.
Het heeft te maken met de associatie met hemoglobine wat de transporteur van zuurstof is in het bloed.
Maar je kunt dit chemische probleem niet oplossen met een mechanisch middel als een
beademingsapparaat of dergelijke middelen. Dat lost hun problemen niet op. Het is een hypoxie
[zuurstoftekort] die niet veroorzaakt wordt door een ventilatieprobleem maar door een
hemoglobineprobleem. Het hele gebruik van mondkapjes is een stupiditeit. De tweede golf is het gevolg
van het feit dat de mensen gestrest zijn, ze zijn bang, ze zijn immuno-gecompromitteerd in hun steriele
huizen, ze zijn nog meer gecompromitteerd doordat ze mondkapjes dragen en dan worden ze ook nog
geconfronteerd met het uitrollen van 5G.
En als ze dan het vaccin krijgen en ze worden toch ziek, komt dat niet door het vaccin maar door de
tweede golf. Het veiligste dat je kunt doen, is het vermaledijde masker af te doen, in het openbaar te
wandelen, jezelf bloot te stellen. Ik ben ervan overtuigd, dat iedereen er al aan is blootgesteld geweest.
Mijn twee zonen hebben het al gehad in december en januari, voordat Covid een groot ding werd.
Niemand heeft het over het overlijdenspercentage. Iedereen heeft het over het aantal mensen die de
diagnose gehad heeft van een positieve test. Maar een papaja en een geit werden ook positief getest. Dus
die test is complete onzin. In een live-uitzending werd gedemonstreerd hoe belachelijk het is: een
Oostenrijkse wetgever test cocacola en daar kwam ook een positieve test uit.
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De PCR-test is net zoiets dat je test dat iedereen een vinger heeft. Als je positief getest bent betekent dat
niet dat je een probleem hebt. De uitvinder van die test, Kary Mullis, heeft gezegd dat je het niet kunt
gebruiken om complete virussen aan te tonen, ze kunnen alleen stukjes van genetische sequenties van
virussen aantonen. Deze test kan alleen een “handtekening”, een klein stukje aantonen. Het betekent niet
dat je een ziekte hebt, je hebt alleen dat speciale stukje genetisch materiaal. Als je deze test maar blijft
verdubbelen, dan gaat iedereen daar positief op testen.
Als iemand die gestorven is en positief getest is, wordt zijn dood toegeschreven aan Covid, en dat is een
leugen. Er was iemand gestorven door een verkeersongeluk, die werd positief getest en men
concludeerde dat hij door Covid was omgekomen. Bij een zelfmoord werd ook de diagnose gesteld dat
het Covid-19 was. De meest voorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld zijn kanker en
hartaanvallen. Maar nu sterven zogenaamd mensen helemaal niet meer aan kanker en hartaanvallen. Dat
zou allemaal Covid zijn. Het zijn allemaal leugens die door de media worden doorgegeven. Het is absolute
idioterie. Het niveau van idioterie is zichzelf aan het bestendigen.
100.000 artsen en medische professionals verzetten zich tegen het Covid-19-vaccin. Als je klikt op die
video, zie je dat die verwijderd is al twee uur nadat die geplaatst is. Vertel me eens, waarom wordt deze
informatie gecensureerd? Waar zijn ze bang voor? Censuur is wat je verwacht in Noord-Korea, je kunt ook
denken aan Rusland en sommige communistische regimes zoals China, maar niet in het land van de
vrijheid en het huis van de moedige mensen, en dat is precies wat er aan het gebeuren is. De censuur
voorkomt dat er een dialoog op gang komt. Degenen die de geschiedenis vergeten, vragen erom om
dezelfde fouten te maken. Weten de mensen dan niet meer wat er in de Tweede Wereldoorlog
gebeurde? Wat Hitler deed? Niemand schijnt er nu aandacht aan te schenken. Wat er nu gebeurt is exact
hetzelfde. Als de geschiedenisboeken leest zie je de waarheid en als je de waarheid niet ziet, dan ben je
onwetend.
Het Wuhanvirus is door de mens gemaakt. Maar wat interessant is, het geld dat er beschikbaar was na
het moratorium van de overheid, een groot bedrag, werd door Dr. Fauci gebruikt en hij stuurde dat geld
naar China in Wuhan en daar ging het onderzoek door. Dit is overigens allemaal al gepubliceerd in Nature
en toen trachten ze het wit te wassen. Toen het onderzoek was gedaan en het virus hadden veranderd en
het werd losgelaten, bewust of per ongeluk, niemand weet dat, of het virus een biologisch wapen was ik
heb geen idee, maar iedereen weet dat het een door mensen gemanipuleerd virus is. Je kunt iets dat
natuurlijk is, niet patenteren. Maar iets dat gefabriceerd is, kan een patent krijgen en je kunt daarmee
dan monopolist zijn gedurende heel wat jaren. In november 2019 werd het patent op het Covid-virus
uitgegeven, een maand voor het eerste geval van Covid. Dat patent werd geperfectioneerd in Europa en
het is eigendom van een bedrijf dat Pirbright heet en dat gefinancierd wordt door Bill Gates. Dit is
gepubliceerd in ‘Humans are Free’ op 29 januari 2020: “Bill Gates funded the Pirbright Institute which
owns a patent on coronavirus; the CDC owns the strain isolated from humans”. Wie is de eigenaar van
Pirbright? Dit is de Bill and Melinda Gates foundation. Ze zijn dus de eigenaar van het patent op dit virus
dat achter deze ‘pandemie’ zit. Als het in de natuur voorkwam, dan kan niemand er een patent op
hebben. Dus het is geen natuurlijk virus. Dat is heel eenvoudig en iedereen kan dat zien.
Patrick: we hebben deze conversatie nadat de censuur begon. Ze gooiden ons van Facebook af en sloten
al onze accounts af. Het is natuurlijk een krachtig middel. Waar zijn ze bang voor? Er zit een agenda achter
en iedereen die zich uitspreekt tegen die agenda, wordt plotseling gecensureerd of erger. Het is daardoor
moeilijk om de waarheid naar buiten te brengen en ze hebben de media onder controle en ze kunnen veel
mensen daardoor bedriegen. Dat komt veel voor en is duidelijk. Ik denk dat het ook niet te rijmen is met
een pandemie, omdat er geen echte verandering is in het sterftepercentage.
Rashid: De enorm hoge positieve testresultaten zijn daarmee in tegenspraak, wat opnieuw bewijst dat de
testen waardeloos zijn. De media zeggen dezelfde leugenachtige dingen met dezelfde woorden, het is
absurd.
Patrick: maar ze kunnen zich niet verbergen achter de gegevens uit Zweden, waar geen extreme
maatregelen genomen werden zoals het dragen van maskers, social distancing, ook geen lockdowns, het
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zakenleven ging gewoon door. Zweden zei, we doen dat allemaal niet omdat het niet zinvol is. En het
sterftepercentage was daarbij niet abnormaal.
Rashid: in de V.S. stierven in 2018 veel meer mensen dan nu door Covid, zelfs met de desinformatie zodat
in werkelijkheid veel mensen stierven door andere oorzaken dan Covid. Het is gewoon leugens op leugens
op leugens.
Patrick: het ontstaan van Covid is heel verdacht. Er is ontzettend veel deisinformatie. De censuur is
ingesteld. In de media wordt gesuggereerd, dat de vaccins goed zijn ontwikkeld, door goede testen zijn
gegaan, goed zullen werken en klaar zijn om te verspreiden en te gebruiken. Ze zeggen: verberg je in je
grot en als je het vaccin gekregen hebt, dan is het in orde.
Rashid: De CDC zegt, dat als je het vaccin gekregen hebt betekent dat niet dat je het virus niet kunt
krijgen. Gupta, een arts uit Massachusetts, zegt, dat als je de tweede dosis gehad hebt, dat je dan nog niet
kunt reizen en dat je het virus nog steeds aan anderen kunt doorgeven. Men manipuleert het publiek
door dit soort dingen te zeggen, zodat ze zelfs als er nare bijwerkingen zijn door de vaccins, dat de
mensen het toch willen blijven krijgen. Mijn reactie is dan, waarom moet je het vaccin dan überhaupt
krijgen? Als ik opmerkingen van mensen krijg: waarom draag je geen masker? Dan zeg ik, ik ben arts en ik
weet dat het helemaal niet goed is om het te dragen. Dat frustreert mij. Als je een gewoon mens vraagt,
waarom draag je een masker? Dan zegt hij: natuurlijk doe ik dat. Ik doe toch ook mijn veiligheidsriem in
mijn auto om, als beveiliging bij een auto-ongeluk. Dan zeg ik: wat? Je kunt helemaal geen andere mensen
besmetten als je geen symptomen hebt. Zelfs de CDC zegt dat er 0% kans op overdracht is van dit virus als
je geen symptomen hebt. Dat is in feite het normale beeld bij een besmettelijke ziekte. Je kunt pas
besmettelijk worden als je eerst de symptomen hebt. Bij Covid is dat niet anders en dat is ook bewezen.
Mensen die bezorgd zijn als je geen masker draagt, kun je zeggen, dat als ze zelf het masker dragen, dan
krijgen ze toch geen besmetting van Covid? Waar maken ze zich dan zorgen over? Als 0,04% van de
mensen zichzelf krabt om ontlasting kwijt te raken, dat dan de rest van de 99,6% van de mensen nog niet
zindelijk zou zijn? Dat is precies wat ze proberen ons te doen geloven.
Patrick: Vroegere vaccins hebben ook al allerlei nare bijwerkingen gehad. Het is daarom bijna
onbegrijpelijk, ten eerste, dat ze een vaccin kunnen produceren dat veilig is en het design van de studies
zelfs niet eens aantonen dat het de ziekte helpt te voorkomen. Er zit helemaal geen logica in, er is nog
steeds een hoog risico om ziek te worden, de risico’s op bijwerkingen zijn buitengewoon groot, en als je
het in je lichaam hebt gekregen, kun je het niet meer in het flesje krijgen.
Rashid: Ik ben het volledig met je eens.
Patrick: Ik ben geen praktiserend arts meer, maar jij bent dat wel. De meeste medici zijn bang om hun
licentie te verliezen, maar jij toont niet zulke angst, je waardeert de waarheid boven alles.
Rashid: ik ben de laatste 20 jaar al heel vaak voor het medisch tuchtcollege gebracht, praktisch elk jaar,
zelfs gebeurde dat afgelopen maandag nog, dus ik denk dat ik eraan gewend ben. Mijn advocaat zegt: je
bent net een rots, je bent zo vaak geraakt, maar je staat er nog steeds. Ik kan er nog tegen dat ik geslagen
wordt. Maar de consequentie is, als we achterover gaan zitten, … zie je, ik heb kinderen en zij hebben
een toekomst, maar het is eigenlijk veel groter dan dat, het gaat om de toekomst van de hele mensheid.
Maar het letterlijk veranderen van de genetische code van het menselijke genoom, met de introductie
van dit mRNA vaccin gaat de genetische code herschreven worden. Je zult dan niet meer dezelfde
handtekening hebben. Dat mRNA vaccin herschrijft, verandert ons DNA. Het gaat in ons systeem. Er is
nooit een mRNA-vaccin geweest zoals dat nu gepresenteerd wordt.
Patrick: Als je het eens gekregen hebt, kun je het er niet meer uit halen. Je kunt je afvragen: is dit met
opzet? Of is het stompzinnigheid? Ik het een combinatie van beide dingen? Met al die dingen die nu
gebeuren zie ik het als de perfecte storm van beklemmende omstandigheden die ik in mijn hele leven nog
niet gezien heb. Ik ben blij dat er mensen als u zijn, die zijn heel nodig.
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Bonus deel 1
(Is nog niet beschikbaar)
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Vaccines Revealed Episode 8
Judy Mikovits PhD, Onderzoekswetenschapper en New York Times bestverkopende auteur
Ik promoveerde in 1980 in de chemie met als specialisatie in biologie, daarna was ik werkzaam als
laboratoriumtechnicus in het nationale kankerinstituut om type-1 interferons te zuiveren en natuurlijke
producten om die te gebruiken als therapie voor kanker. In 1983 ging ik vervolgens naar het biologische
response modificeringsprogramma, waar ik sindsdien al 37 jaar samenwerk met Dr. Francis Recetti. Hij is
medeontdekker van menselijke retrovirussen (=RNA virussen die hun genoom kunnen invoegen zowel in ons
mitochondrisch DNA als in ons kern-DNA en daarna worden overgeërfd; ze kunnen het immuun respons
systeem ontregelen omdat ze zich nestelen in het regulerend deel van ons viroom); voordien beweerde
iedereen dat mensen geen retrovirussen hadden zoals die wel al bekend waren als belangrijke
reguleringsmechanismen van het genoom bij planten en dieren. Het is nu duidelijk dat 8 procent van ons
genoom eigenlijk viroom is, waarin ook vele retrovirussen zich hebben genesteld. Het is belangrijk voor de
epigenetische expressie van onze genen dat deze ingebouwde stukjes retrovirus niet op de verkeerde plek en
het verkeerde moment het DNA activeren. Op 14 november 1991 verwierf ik mijn PhD door te onderzoeken
hoe retrovirussen epigenetisch de expressie van genen beïnvloeden en zijn geassocieerd met ziekte door
deregulering van ons immuunsysteem zodat zich ontstekingsreacties voordoen. Specifiek keek ik naar
monocyte macrofagen en het HIV-retrovirus als oorzaak van HIV8. Ik stelde daarbij vast dat, zolang het
retrovirus niet de monocyte macrofagen dereguleert, sterven de T-cellen niet en wordt geen
immuundisfunctie verworven. Mijn doel in die tijd was immunotherapieën en medicijnen te maken om het
immuunsysteem weer in balans te krijgen. Toen ik mijn proefschrift verdedigde, was net in het nieuws
geweest dat bij Magic Johnson antilichamen tegen HIV waren gevonden met de suggestie dat hij dus moest
zijn geïnfecteerd. In die tijd werd de diagnose van de verworven immunodeficiëntie gesteld als je concentratie
T-cellen onder een bepaalde waarde kwam. Als je T-cellen disfunctioneel waren, keken we naar het
immuunprofiel van de cellen. In mijn proefschrift gaf ik aan dat de explosieve cytokine ontstekingsreacties als
signalen voor de ziekte (en niet van de retrovirus infectie zelf!) zo snel mogelijk moesten worden tegengegaan
door de epigenetische (biorespons modificatie) mechanismen te ondersteunen die het immuunsysteem weer
tot rust kunnen brengen, wat we toen deden met steroïden, waaronder de type 1 interferons. Dit alles zien we
nu ook weer bij de werking van covid-19. Vanaf 1999 was ik directeur van het lab van antivirale mechanismen
op het nationale kankerinstituut. Mijn taak is het begrijpen van de genetische en epigenetische kwetsbaarheden onder bevolkingsgroepen, waarom sommigen wel en anderen niet bepaalde ziektes krijgen na
blootstelling aan micro-organismen. Om een nieuwe virusfamilie en hun verbinding met bepaalde
ziekteverschijnselen vast te stellen, moet je het isoleren uit de patiënten die het ziekteprofiel, de
immunologische kenmerken vertonen. Wij keken indertijd naar de bij HIV voorkomende auto-immuniteit, de
kankers, de cytokine signalen, en als je dan het veronderstelde virus hebt geïsoleerd, moet je het in andere
menselijke cellen injecteren en zien of het wat doet en zo ja, wat. In het geval van covid-19 nemen ze het
SARS-cov-2 - vocht uit de bronchiën in de longen en spuug en opgehoest slijm en voegen het dan toe aan
epitheelcellen uit de lever van Afrikaanse groene franjeapen, die XMRV en al veel corona-virussen bevatten
(de virussen voor onze poliovaccins worden gekweekt op levercellen van franjeapen, dus veel mensen zijn hier
al lang mee geïnjecteerd; griepvirussen worden gekweekt op de cellen van andere dieren, die ook weer andere
dierlijke virussen dragen). Tot nu toe is op geen enkele wijze aangetoond dat SARS-cov-2 een menselijk virus is
en de oorzaak van covid-19. De recombinante envelop van dit virus heeft de kenmerken van de HIV-envelop,
d.w.z. de door God geschapen, natuurlijke HERV-W-envelop. Je hebt hier dus een recombinant die SARS-cov-2
bevat, en verder HIV (of SIV als je die aanduiding prefereert) en de HERV-W envelop, afkomstig uit deze
(dierlijke en menselijke) celculturen. Al tientallen jaren wordt in vaccins gebruik gemaakt van een foetale
celcultuur (d.w.z. geaborteerd foetaal weefsel) zoals bij de polio vaccins, en sinds de aansprakelijkheid
wettelijk niet meer geldt, neemt de schadelijkheid alleen maar toe.1
1

Dit is wat ik kon maken van de onafgemaakte zinnen die Judy hier gebruikte. Letterlijk zei ze: “We know the
recombinant envelope has HIV envelope sequences and, all importantly, has that natural, God-given, sin-sittin’ gene,
that HERV-W envelope, is expressed, in this virus. So you’ve got a recombinant that has SARS-cov-2, HIV - SIV if you
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Elke dag worden we blootgesteld aan infecties, waarvoor we mucosale netwerken hebben, hetzij via de huid
of in de nasale holten in geval van de corona-virussen – de gewone verkoudheidsvirussen, die ons al
vergezellen sinds het begin der tijden. De reine en onreine dieren werden met reden in de ark van Noach
geplaatst, want onze immuunsystemen moeten in aanraking komen met onze omgeving. Onze type-1
interferons, de natuurlijke antioxidant glutathione die in ons natuurlijke voedsel zit (onze primaire en
intercellulaire antioxidant), vitamine C, vitamine D buiten de cel zijn allemaal natuurlijke mechanismen die ons
immuunsysteem versterken en, heel belangrijk zijn daarbij die monocyte macrofagen, die de nasaal-faryngale
holten en de huid, de lever, de maag in de gaten houden. De infectueuze RNA blauwdruk, in het geval van
SARS-cov-2 een envelop virus, activeren deze cellen want RNA en DNA aminozuren in het bloed en in het brein
zijn waarschuwingssignalen die je immuunsysteem wakker schudden om de indringers snel onschadelijk te
maken, zodat ze niet de kans krijgen om virussen te worden. Bij SARS-cov-2 doen we die niet-klinische PCR test
door iets in je meningus te steken dat niet steriel is, en dan focussen we op een brokstukje DNA van, zeg, 100
basisparen van het virus - dat is dus maar één procent van een compleet virus dat uit veel meer bestaat: de
envelop, de eiwitten, etc. - en dan versterk je dat stukje blauwdruk van het virus, niet het virus zelf. Het vaccin
is er op uit om die blauwdruk in onze lichaamscellen te laten opnemen (JO: wat dan het mechanisme in gang
zet dat uiteindelijk het immuunsysteem activeert), maar zo werkt het natuurlijke mechanisme niet. Het DNAen RNA-materiaal op de huid, in de neusholte, in het bloed waarschuwt de macrofagen, die het onschadelijk
maken voordat het andere lichaamscellen kan bereiken om zich daar in je weefsels te nestelen en een virus te
worden. Dat is de natuurlijke verdedigingslinie voordat iets je ziek kan maken. Met een gezond, functionerend
immuunsysteem krijg je die ziekte dus niet. Maar wat roept dan die infectie op? Waar zitten die interferons en
glutathion? Op je huid, in de neus. Wat doe je als je een masker draagt? Dat is niet steriel, er blijven allerlei
bacteriën in hangen, je immuunsysteem is voortdurend aan het werk en raakt uitgeput omdat de stoffen uit de
voeding die je immuunsysteem ondersteunen steeds worden verbruikt. Belast je immuunsysteem niet anders
dan de manier waarop God het heeft gemaakt.
Patrick Gentempo: Dus als het lichaam virussen uitschakelt door antilichamen te vormen, worden ze niet ziek.
Geldt dat ook voor het SARS-cov-2 virus, dat de mensen er wel aan worden blootgesteld, maar ze geen
symptomen ontwikkelen omdat hun immuunsysteem het regelt?
Judy: Dat klopt, en dat is ook de behandeling die we hebben toegepast bij HIV-8. De infectie is niet hetzelfde
als de ziekte. Denk aan het Eppstein-Barr virus of HPV (menselijk papillomavirus), virussen die aanwezig zijn bij
99% van de bevolking, soms zelfs al van kinds af aan in het genoom (zoals al eerder gezegd dat 8% van ons
genoom afkomstig is van virussen die zich in ons genoom hebben genesteld). Het gaat niet om de
aanwezigheid, maar om de expressie van het virus. We testen niet voor elk griepvirus, voor elk coronavirus,
voor elke longontstekingsbacterie. Elk jaar krijgen we nieuwe golven van ademhalingsinfecties over ons heen
en elk jaar worden die infecties door ons immuunsysteem opgeruimd voordat ze de kans krijgen zich in ons te
nestelen en deel te worden van ons genoom. Het coronavirus is geen retrovirus: het wordt opgeruimd. Elk jaar
is er weer een nieuwe variant, dus je moet zorgen voor een sterk immuunsysteem dat voldoende antilichamen
kan maken op het moment dat dat nodig is; het hoeft niet voortdurend alert te zijn. Daar is je immuunreguleringssysteem voor met het type1 interferon, om, als dat nodig is, de B-regelcellen te activeren en aan te
geven waar ze in actie moeten komen, bij voorbeeld ga naar de maag, daar zit het IgA virus. Als ze IgG of IgM
virussen tegenkomen, dan herinneren ze zich de infectie uit het verleden. Nu bij het covid virus zijn we opeens
alles vergeten wat we wisten over virologie en serologie testen – wat de enige juiste testen zijn, en niet de PCR
test die alleen een virusfragment kan vaststellen, maar niet een compleet virus. Het veroorzaakt geen infectie,
is niet uit het speeksel gehaald en in een menselijke cel gestopt om te zien of die cel het dan gaat
vermenigvuldigen. We weten niet eens of overdracht van de ene op de andere mens plaatsvindt. Ik beweer
dat het allemaal komt door de injectie van coronavirussen in het griepvaccin, want daar zitten vele
griepvirussen in. Griepvirussen worden gekweekt in kippeneieren, en kippen hebben een zeer besmettelijke en
dodelijke variant van het coronavirus, IBV. Dus wat is eigenlijk dit recombinant SARS-cov-2? Ik denk dat niet
veel mensen op deze manier daaraan zijn blootgesteld en de gegevens bevestigen dat. De mensen die positief
will - and the HIRV-W from these cell lines, because any time you use a fetal cell line, you know, aborted fetal tissue
in the vaccines, all the polio vaccines, so understand, these have been injected into people for decades, and since all
liability was removed, the injury increases and increases.
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getest worden nadat het virus al door het immuunsysteem in stukken is gehakt, zijn degenen die het
mondkapje dragen en de griepprik hebben gehad. En dan lees je in het nieuws: een nieuwe variant die nog
besmettelijker is. Die cellen van franjeapen met die vleermuisvirussen, die coronavirussen, die XRMV en SIV
virussen, tientallen insectvirussen worden al dertig jaar gekweekt. Ik heb dat zelf ook gedaan na mijn
promotieonderzoek totdat ik die baan als directeur kreeg. Ik heb vleermuisvirussen gekweekt, Ebola, in het
militaire laboratorium in Ford Detroit en liet het verschil zien tussen de rustende niet-pathogene variant en de
dodelijke Ebola-Zaïre variant, de cytokine aanwijzing van ziekte. Als die reeks geen respons oproept, valt die
ook niet op. En dat zie je bij de griepprik: in januari 2020 is een groot onderzoek uitgevoerd onder militairen,
waaruit bleek dat je door de griepprik 36% meer kans loopt om covid-19 diagnose te krijgen, d.w.z. die andere
virussen wekken de ontstekingsreactie op en men denkt dan dat de vaccinatie – ze noemen dat e-virale
stoornis, d.w.z. als je een immuunrespons hebt op een andere ademhalingsinfectie – je dan ook voor coronavirussen zou beschermen, maar nu weten we door de antilichaamversterking of pathogene priming, dat het
niet alleen de vier griepvarianten in die vaccins bevat, maar ook kipcoronavirussen. In het corona-vaccin, dat in
Italië werd gegeven, bleek H1N1 in te zitten, de pathogene variant van de Spaanse griep uit 1918, die is
gekloond uit mensen die daaraan waren overleden. Waarom neem je daarvan het meest pathogene deel om
dat vervolgens synthetisch als infectieuze moleculaire kloon op te nemen in vaccins? De zwaksten zullen
sterven omdat het de ontstekingsreactie oproept. Het is duidelijk dat het mondkapje en het griepvaccin
meerdere virusfamilies tot expressie hebben gebracht, niet alleen SARS-cov-2, dat nog niet als compleet virus
uit ziek weefsel is geïsoleerd en geïnjecteerd in menselijke cellen om te zien of het daar infectie veroorzaakt. Ik
ruzie hier graag over met Jack Lyons-Weiler. Je haalt het uit mensen, maar stopt het in apencellen en je weet
niet of je er daarbij misschien ook apenvirussen uit hebt gehaald, en dat is juist wat de gegevens laten zien: er
is geen sprake van overdracht van mens op mens. Als je de variant in menselijke cellen stopt, wordt er een
hele vage band van een aminozuur zichtbaar, dat is niet een besmettelijk virus, en niemand heeft nog laten
zien na een autopsie of wat dan ook dat juist dat virus is aangetroffen in aangetaste longcellen. Laat
electronmicroscopische foto’s zien van SARS-cov-2 waaruit de complete DNA-reeks is geïsoleerd, zoals wij dat
hebben gedaan bij HIV en HTLD1 en de XMRV virussen, en dit is gedaan bij de β-retrovirussen, wat sterk is
geassocieerd met levercirrose en andere leverziekten. Nu zijn het juist de genomen maatregelen die de ziekte
oproepen, en niet de infectiedrager.
Elk jaar vatten de centra voor ziektebeheersing ziektes samen onder de term “griep”: bacteriële infecties,
griepvirussen en daar zou normaliter ook corona onder zijn gevat en verder ademhalingsvirussen, alle families
die longinfecties veroorzaken. Tot 2020 vatten ze deze ziektecomplexen samen onder de afkorting p-i
(pneumonia-influenza) ziekten. In de periode oktober 2019 – oktober 2020 waren er opeens slechts 22.000 p-i
doden, terwijl de overige 250.000 doden werden toegeschreven aan covid zonder enig bewijs. Dat is misdadige
fraude. In 2017-2018 merkte Timothy Cunningham, arts bij de CDC, dat het griepvaccin mensen doodde. In
2018-2019 hadden mensen een lelijk kuchje dat anders was dan in vorige griepseizoenen, maar als je het
testte was het géén griep. Volgens mij was dat al covid-19: infectie door injectie. Vooral mensen met
comorbiditeit, andere ontstekingsziekten, die hebben al een cytokine wind die waait en die door nieuwe
infecties in het griepvaccin wordt aangewakkerd tot een cytokine storm. Maar nu corona is opgedoken, is er
nog nauwelijks griep en longontsteking. Nu worden de doden toegeschreven aan p-i-c virussen. SARS-cov-2 is
één te midden van dozijnen virussen in die apenlevercellen; er is niet aantoonbaar sprake van één specifiek
virus. Veel collega’s discussiëren daar nu over. Maar als gevolg van deze fraude worden we straks niet alleen
gedwongen om Prevnar, longvaccins en griepvaccins te nemen, maar ook een corona-vaccin. 23 oudere Noren
zijn overleden na vaccinatie met het vaccin. Waarom geef je deze zwakste mensen deze dodelijke vaccins die
in elke lichaamscel alleen de pathogene envelop tot expressie brengen die het immuunsysteem ziet?
(Vanaf hier geen volledige uitwerking, maar fragmentaire notities uit het interview)
Serologische testen testen niet op pathogenen maar ze testen de staat van het immuunsysteem, ze testen op
de cytokine signalen van ziektes, zoals ferrotine (ijzerniveaus in het bloed). Je versterkt dus het
immuunsysteem van de zwakkeren. Pasteur gaf toe op zijn sterfbed, dat Claude Beauchamp toch gelijk had
gehad: Hou het immuunsysteem gezond. We testen niet op griep. We geven mensen griepvaccins, die elk jaar
de uitbraken van griep oproepen, terwijl het immuunsysteem verder wordt aangetast door gleucocyne en
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GMO voedsel. Hier in het hotel in California waar ik nu zit wordt alles gesteriliseerd met pesticiden van de
katoenvelden in China, wat ons immuunsysteem enorm aantast.
Hoe ging dat vroeger met de griep? Ga maar uitzieken, drink kippensoep, neem mineralen, vitamine C, zink,
hydroxychloroquine, cannabis, en neem bedrust. Als we de mensen het dodelijke covid-19 vaccin geven,
terwijl ze al eerder antilichamen hebben gemaakt, zul je bij sommigen antilichaam afhankelijke versterking of
pathogene priming zien optreden om redenen die we nog niet begrijpen. In 2011 hebben we dit ook
meegemaakt toen wij onze artikelen publiceerden en mijn carrière werd afgebroken. Waar blijft de
wetenschappelijke discussie hierover? Een heel wetenschapsgebied wordt afgesloten en we gaan weer
honderd jaar terug in de tijd waar het virus aan de ziekte wordt gelijkgesteld en dat is beslist niet juist.
Als ze zeggen dat het 95% effectief is, dan hebben ze het over een gezonde, niet-representatieve testgroep,
die aan allerlei voorwaarden moest voldoen om mee te kunnen doen. Deze mensen kregen de symptomen van
de ziekte - koorts, myalgie, spierpijn, rillingen - twee weken na vaccinatie. Kwam dat omdat het vaccin de
slapende virussen opwekte vanwege de pathogene priming? Ja, vier procent had ernstige reacties. Toen dit
bekend werd gemaakt enkele weken geleden, liet Del Bigtree overtuigend zien wat de gegevens werkelijk
betekenden.
Met de zogenaamde vaccins geef je een verzwakte vorm van de virussen, gekweekt in dierlijke cellen waarbij
andere virussen meeliften. Dat werkt duidelijk heel anders dan de immuuntherapieën die wij hebben
ontwikkeld als vaccins voor kanker.
We hebben deze vaccins gegeven aan mensen die al het vaakst zijn gevaccineerd: dokters, verplegers,
ouderen, en daar vallen nu de doden.
Die virusstammen kweken we al veertig jaar in dierlijke cellen waar nog allerlei andere ziektekiemen erbij
komen, en dat injecteren we in de zwakkere mensen. En dan doen ze bij overlijden geen autopsie en
verbranden het bewijs door de mensen te cremeren. En de mensen die kritiek hebben wordt op allerlei
manieren de mond gesnoerd.
Zie ook het boek van John M. Barry, The Great Influenza

Dr. Colton Hall, Pharm. D, Oprichter van Truth Prescribed
Ik ben als farmacoloog opgeleid. St. Louis College of Pharmacy, graduated in 2010. Sinds 7 jaar ben ik manager
bij een apotheek. Ik was er zelf eigenlijk niet zo goed aan toe toen ik begin twintig was, ik leed aan hevige
angsten en depressie. Ik vroeg me van alles af en mijn gezondheid ging voortdurend achteruit toen ik nog op
de farmaceutenschool zat. Ik dacht zelfs dat ik aan het dood gaan was, ik ging naar ziekenhuizen. Men
ontdekte dat er eigenlijk niets ernstig fout was. Maar daardoor kwam ik wel onder medicatie, zoals valium en
andere antidepressiva. Hij ontdekte als farmaceut die heel veel mensen als klant had, dat de mensen niet
beter werden van die geneesmiddelen. Er kwamen ook mensen die voor een korte tijd medicatie kregen en
dan waren ze er weer van af. Mensen vroegen mij natuurlijk ook over de geneesmiddelen. Hij wist niet of het
waar was, maar hij zei tegen zijn patiënten, dat de medicijnen hen niet zouden helpen. Maar ik was er zelf ook
slecht aan toe, ik ging drinken in mijn vroege dertiger jaren. Er was een heleboel waar ik erg onwetend over
was. Ik kwam uiteindelijk tot het punt: als ik zo elke dag blijf drinken en roken en tien of elf uur achter elkaar
blijf werken met inspanning medicijnvoorschriften door te geven etc., dan blijft het slechter met me gaan en
ook mijn patiënten. Het leven leek geen zin meer te hebben. Ik dacht dat ik beter kon sterven. Drie weken
later was ik op een eiland in Thailand in een spirituele gemeenschap. Mijn beste vriend was daar ook. Die zij
dat hij misschien een retraite in een klooster nodig had. Laat mij mijn baan houden, zei hij, ik wil hier uit. Met
twee weken werd hij nuchterder. Hij kwam in een meditatieve toestand waarin alles zo duidelijk was. Hij vroeg
zich af, wat ben ik aan het doen? Niets lijkt zin te hebben. De antwoorden kwamen enkele weken later. Het is
nu drie-en-een-half jaar later, in maart 2018, het is wel een hele reis geweest sinds ik een beslissing had
genomen. Het was best moeilijk om mijn hersenen opnieuw te trainen met geestelijke lessen en meditatie en
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al die verbazingwekkende gereedschappen om mijn angsten te overwinnen zonder medicatie. Toen begon ik
met transactie- analyse om werkelijk de psychologie te begrijpen die met mijn leven verbonden was. Na dit
alles kwam ik tot de conclusie dat goede educatie en het begrijpen van de psychologie erachter. Ik was eerst
volledig onwetend maar de bewustwording is steeds meer gaan groeien. Belangrijk in zijn reis in het leven was
dat hij de waarheid zocht en om te begrijpen waarom de medicijnen mij en anderen niet geholpen hadden. Ik
kwam er achter dat het allemaal fout zat met die medicaties.
Patrick: je zit in het medische systeem en je herkent de ontoereikendheid ervan en dan duikt Covid ineens op
in de wereld. Hoe kijk jij tegen dit probleem aan? Eerst in grote lijnen en later meer in detail.
Colton: Dat is een interessant onderwerp, omdat vanuit mijn perspectief in het verleden weet ik, dat angst iets
heel slechts is. Allerlei besmettelijke ziektes kunnen je beangstigen. Er kan een hoop niet-noodzakelijk angst
zijn. Ook het vaccin kan beangstigend zijn. Het lijkt altijd hetzelfde draaiboek te zijn, maar deze keer dan op
een veel grotere schaal. Mijn algemene interpretatie wat er met Covid aan de hand is, is wat een groot deel is
van al die pandemieën, al die grote ziekten die er geweest zijn gedurende vele eeuwen, dat er vaak een veel
grotere factor is die met het milieu te maken heeft. Blootstelling aan allerlei chemicaliën en dergelijke die een
negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mensen dat de mensen ziek maakt. Natuurlijk worden
mensen ziek. Maar kun je de schuld geven aan iets waarvan we niet duidelijk weten of dat de oorzaak is.
Patrick: wat bedoel je met het draaiboek?
Colton: Je hebt de farmaceutische industrieën die hun business hebben om geneesmiddelen te verkopen. Ik
wil zo ver gaan door te zeggen, dat ze misschien zelf meehelpen het probleem te creëren. Misschien niet zo
extreem. Als je je producten wilt verkopen, moet je de mensen een reden geven om het te kopen. Als je
iedereen vertelt dat iedereen ziek is en je brengt veel mensen in een staat van angst dat ze niet goed meer
kunnen denken, Met vaccins kun je de overheid en instanties voor je karretje spannen en die kunnen het gaan
pushen. Houdt andere opties erbuiten, houdt de mensen in angst en blijf de mensen vertellen dat een vaccin
het enige antwoord is. En als je de FDA er achter kunt krijgen, vertrouwen de mensen daar op.
Patrick: Het lijkt er op dat de aansporingen misplaatst zijn. Denk je dat dit een echte pandemie is of dat het die
naam niet mag krijgen? 2. De feitelijke dreiging van Covid-19, denk je dat dit een serieuze dreiging is, of dat
het overdreven wordt?
Colton: Wat ik kan vertellen is, dat er letterlijk totaal geen bewijs is voor een pandemie. Ik ben er niet zeker
van, waarop ze dat baseren, behalve dan dat ze het doen met een heleboel gemanipuleerde statistieken. Voor
zover ik kan zien, en het is vroeg in december (2020), dat de voorzegde aantallen dodelijke slachtoffers
gewoon in lijn zijn met het aantal slachtoffers dat er elk jaar valt. Hoe kunnen we dan, zonder dat er veel extra
doden vallen, eigenlijk spreken van een medische pandemie? Om een echte pandemie te kunnen
rechtvaardigen, heb je natuurlijk concrete gevallen nodig. Dat er in het begin in maart wat meer doden vielen
is verklaarbaar omdat degenen die het meest kwetsbaar waren, getroffen zijn als er iets nieuws rondgaat. Dat
verklaart de eerste golf. Maar daarna was er geen oversterfte meer. Wat ze via de media verkopen, dan
hebben ze daar toch gevallen voor nodig? Maar waar zijn die gevallen? Als we naar de PCR-test kijken: die test
niet voor een specifiek virus. En we weten, dat, hoe meer cycli van verdubbelingen er gedaan worden, dat je
dan steeds meer valse positieven krijgt. En ze proberen ons wijs te maken, dat er veel asymptomatische
dragers zijn, dat al die valspositief geteste mensen asymptomatische dragers zijn en die de ziekte zouden
verspreiden, terwijl ze daarbij niet bewijzen dat die valspositief geteste mensen de ziekte verspreiden. Het
raakt kant noch wal om al die valspositief geteste mensen asymptomatische dragers te noemen, die het virus
verspreiden. In werkelijkheid wordt er alleen getest op een klein onderdeeltje dat van alles kan zijn.
Patrick: De epidemie is een epidemie van valspositieve mensen die niet ziek zijn. We hebben een test die niet
geschikt is om bij iemand Covid-19 vast te stellen. Kun je hier wat dieper op ingaan?
Colton: De test detecteert het echte virus niet. Alles wat ze doen is een monster nemen, dat wordt genoeg
vermeerderd om kleine stukjes genetisch materiaal te kunnen aantonen die een onderdeel zijn van wat voor
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materiaal ook. Hoe meer je dat vermeerdert, hoe meer positieve uitslagen je krijgt. Dus iedereen kan op die
manier positief getest worden. Deze test kan dus niet gebruikt worden om een diagnose te stellen.
Patrick: De uitvinder van de test heeft altijd duidelijk gezegd, dat deze test niet gebruikt kan worden om een
specifiek virus aan te tonen. Toch wordt die test op grote schaal aanvaard en wordt overal gebruikt en
niemand besteedt er aandacht aan dat het een ongeschikte methode is om vast te stellen dat iemand
blootgesteld is aan dit virus. Heb je daar een verklaring voor?
Colton: Ik probeer vast te stellen, hoe lang zulke dingen al gaande zijn. In dit draaiboek zijn meerdere partijen
die er allemaal belang bij hebben of tegenstrijdige belangen hebben. Het grootste probleem dat ik zie is de
illusie die opgewekt wordt en de leugens die doorzien moeten worden, als we naar tegenstrijdige belangen
kijken. Mensen zoals Fauci en veronderstelde experts die via de media spreken, en de opinies en beslissingen
laten grote tegenstrijdige belangen zien. Als je mensen die er een andere mening over hebben, tot zwijgen
brengt, hen onderdrukt, of hen onder censuur stelt, zoals die lui doen, is kwalijk.
Er zijn honderdduizenden artsen van over de hele wereld die proberen al diezelfde dingen te vertellen die ik
nu ook zeg, op allerlei verschillende manieren en ook op een dieper niveau, aan de hand van allerlei
verschillende specifieke zaken. Al die mensen worden weggezet als mensen die misinformatie brengen. Ze
controleren de informatiestromen waardoor de bevolking maar een heel klein deel van de informatie krijgt.
Als je de informatie controleert, bepaal je zelf het verhaal en wat de mensen dan gaan denken. Het gaat dus
steeds terug op tegenstrijdige belangen. Fauci zorgt ervoor dat allerlei grote bedrijven een groot financieel
voordeel krijgen. Waarom luisteren we naar hem om geen hydroxychloroquine te gebruiken en dat je een
vaccin nodig hebt? Waarom luisteren we niet naar echte doctoren die hun vak actief beoefenen? Fauci is geen
praktiserend arts met patiënten. We luisteren naar mensen die eigenlijk een soort bureaucraten zijn of hoe je
ze ook wil noemen. Als je al die mensen die feitelijk praktiserende artsen zijn de mond snoert en die zeggen
dat het goed is om hydroxychloroquine en dergelijke te gebruiken en dan goede resultaten boeken? Ze
gebruiken eigenlijk nepwetenschap die is ontworpen om voor hun eigen doelen geschikt te zijn. Veel
wetenschappers richten zich er op, om te onderzoeken of hydroxychloroquine geschikt is om mensen die in
een vergevorderd stadium van hun ziekte zijn te gebruiken. Het is bekend dat als je hydroxychloroquine
gebruikt in een vroeg stadium van de ziekte, dat er geweldig goede resultaten geboekt worden. Het is ook
bekend, dat het niet goed werkt als mensen al in een vergevorderd stadium van de ziekte zijn. De mensen die
het financieren en ontwerpen en de studies doen, zijn de farmaceutische bedrijven. Zij hebben enorm veel
tegenstrijdige belangen. We moeten dus kritischer zijn over tegenstrijdige belangen, hoe de studies ingericht
zijn en zien wat echt toepasbaar is in echte situaties. Wat er ook gebeurt, is, dat een klein beetje
nepwetenschap het dragen van maskers promoot. Het houdt de grote druppels dan wel tegen, maar het gaat
juist om andere dingen. Mensen moeten daar kritischer naar kijken.
Patrick: We hebben een pandemie van slechte wetenschap en tegenstrijdige belangen. Dit is de hele mensheid
aan het bedreigen. Naast valse positieven kunnen er ook valse negatieven zijn, als het virus werkelijk bestaat.
Niet alleen praktiserende artsen maar ook veel wetenschappers zijn het er over eens dat het belachelijk is. Op
die valse testen wordt het hele beleid gemaakt waardoor bedrijven kapot gaan, er lockdowns zijn,
mensenlevens kapotgemaakt worden en mensen in eenzaamheid sterven. Dat is afschuwelijk. En dan worden
we onder censuur gezet, terwijl het in een normale maatschappij zo is, dat je er over moet kunnen spreken.
Mensen kunnen denken: is het wel erg dat we een masker moeten dragen? Te weinig wordt beseft dat het een
controlemiddel is. Het is een beeld van een middel om mensen te controleren. Er waar is het op gebaseerd? Er
zit een logica achter: het uitgangspunt is dat wanneer we kuchen of niezen met druppeltjes van het virus er in
– omdat het een belangrijke manier is waardoor virussen verspreid worden – en als je een masker op hebt, dat
het voorkomt dat door het uit te sproeien, overdracht verhindert. Het zou ook verhinderen dat je zelf besmet
wordt. De mensen die voor een masker zijn, zeggen dat je andere mensen niet besmet.
Colton: Het is inderdaad en belangrijk aspect, dat mondkapjes meer angst teweegbrengen. Maar het raar, dat
kinderen die bijna nooit ziek worden van het virus, maskers moeten dragen. Er is al veel verwarring ontstaan
en de mensheid lijkt de weg verloren te hebben door zogenaamde wetenschap, het medische establishment
en de farmaceutische industrie te vertrouwen. Wetenschappers stellen vast dat er minder overdracht van
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druppeltjes plaatsvindt door maskers te dragen, maar waar ze niet naar kijken, is vast te stellen wie werkelijk
ziek is door Covid. Misschien doen ze het niet omdat ze het niet kunnen bewijzen. De hele discussie draait
erom of de kiemen van een virus de uiteindelijke oorzaak van het probleem is. Waarom wordt daar geen
duidelijkheid over gegeven in plaats van de mensen in een staat van angst te houden? In de wetenschap is het
nu bekend, dat er enorme hoeveelheden bacteriën en virussen in en om ons heen zijn. Zouden die allemaal
ziekte veroorzaken? Mensen zouden het als een rare complottheorie hebben gezien als er langer geleden
gezegd zou zijn dat we meer bacteriën in ons lichaam hebben dan eigen cellen. Maar dat is nu echt
vastgesteld.
Maar terug nu naar de vaccins. Maar de mensen die de druppeltjes willen beperken zullen niet laten zien dat
de ziekte in elk geval werkelijk wordt overgedragen van de ene persoon naar de andere. Ik denk dat we daar
geen enkel bewijs voor hebben. Waarom blijven we maar rondrennen en denken dat het waar is, als we het
niet eens kunnen bewijzen. Ik zou het graag mis hebben met allerlei dingen die ik ontdekt heb, ik wacht er op
dat iemand kan bewijzen dat ik het verkeerd heb. Waarom proberen ze niet gewoon vloeistof van een ziek
persoon te nemen en te kijken of dat een ander besmet? Het zou onethisch gevonden kunnen worden, maar
alles wat ze doen is onethisch. Maar ze willen er niet over praten. Maar ze willen niet, dat er iemand inbreekt
in hun draaiboek zodat hun businessmodel wordt vernietigd als gezonde argumenten worden gebruikt.
Patrick: Een scenario is: ze bouwen een zaak op die op valse vooronderstellingen gebaseerd is. Oorzaak en
effect worden vaak verwisseld. Is het werkelijk zo overdraagbaar als mensen denken? Er zijn zoveel mensen
die sterven door andere oorzaken dan Covid terwijl ze positief getest zijn. En de ziekenhuizen hebben er
geweldig financieel voordeel van als ze Covid als doodsoorzaak opgeven. Een heleboel mensen hebben hun lot
eigenlijk in de handen gelegd van de manier waarop ze maatregelen nemen in deze crisis. Gouverneurs
bijvoorbeeld moeten hun beleid wel rechtvaardigen. De dag van de afrekening komt hopelijk voordat het
allemaal te tiranniek wordt. Want de gegevens zijn er: er zijn staten die een lockdown hebben doorgevoerd en
andere die dat niet gedaan hebben. Dan kunnen we er dus achter komen: was er überhaupt wel een voordeel
om in lockdown te gaan? Het voorbeeld van Zweden is er al. We kunnen aantonen dat het niet dragen van
maskers het sterftepercentage niet heeft veranderd. Het kan een groot probleem zijn voor hun posities om
lockdowns te rechtvaardigen. Ik preek natuurlijk voor degenen die al bekeerd zijn. Maar nu het laatste
onderwerp van deze conversatie: Voor mij zijn de vaccins het hoogtepunt. We hebben die angst en hysterie
gecreëerd, we hebben de controle gegrepen, we zijn in staat geweest normale democratische processen die in
vrije naties bestaan en we zijn in staat geweest de controle te ontfutselen in de naam van gezondheid en
noodgevallen, een pandemie, we hebben afwijkend snel geproduceerde vaccins gecreëerd die de alreeds
inadequate maatregelen omzeild hebben en we gaan de dingen nog meer versnellen, en sturen dat nu uit in
de wereld met een agenda waarin er een groot financieel gewin ligt in de vaccins en ze dan gaan voorschrijven.
Als je je zogenaamde patriottische plicht gaat verzaken en anderen een risico zou gaan aandoen en daarom
kunnen we je dwingen om je te laten inenten. Maar zover kunnen ze nog niet gaan, maar ze kunnen je wel
verbieden om met een vliegtuig te reizen, naar allerlei openbare activiteiten te gaan, enz. Wat kun je hieraan
toevoegen?
Colton: Dat is heel verontrustend. Waar deze weg toe leidt is heel gevaarlijk. Geloven wij in de Farma-goden?
We geloven in zoiets als een kiemtheorie en slechte wetenschap, maar zonder vragen te stellen en echte
wetenschap te doen. We verklaren mensen die een complot zien dwazen te zijn, die als doel gekozen worden
en in diskrediet gebracht worden. Ze doen het heel goed om mensen af te houden om naar ons te luisteren.
Het ligt in de menselijke natuur om anderen te vertrouwen, de grote media en de regeringen. Maar dat
vertrouwen ligt op de verkeerde plaats. We zitten op een glibberige helling die ons nog meer in de problemen
brengt. Dat ziet er echt slecht uit. Vooral omdat alle grote spelers in deze zaak betrokken zijn. We moeten
weten wat we nu moeten doen en het proberen te begrijpen. De beperkende maatregelen leiden er ook toe
dat de onderlinge conversatie tussen de mensen beperkt wordt. Maar we moeten er met elkaar over spreken,
wat we moeten doen.
Patrick: We zien de grote spelers van het kwaad: Big Media, Big Pharma, Big Tech en natuurlijk ook Big Politics,
de hele politieke machine wat echt een Deep State is. Hoe kunnen we de oplossing veststellen als we het
probleem niet kunnen vaststellen? Dus als we het probleem niet goed kennen en erover kunnen debatteren of
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het met opzet gebeurd of dat het onbewust gebeurd, kunnen we het verkeerd doen. Als er verkeerde stoffen
in mensen geïnjecteerd worden en er een mandaat gesteld wordt dat dat moet gebeuren, en dat mensen als
resultaat daarvan sterven en wellicht het mensdom genetisch veranderd wordt, we hebben niet te maken met
een wereld van abstracties. Het lijkt gemakkelijk zo opgeblazen en historisch idioot, maar toch geloof ik niet
dat ik het onderwerp overdrijf. We gaan nu terug naar de vaccins.
Colton: Die zijn geautoriseerd maar ze zijn niet goedgekeurd. Ze zijn alleen maar geautoriseerd voor
noodgevallen. We weten niet wat het resultaat zal zijn van de invloed van deze nieuwe technologie op ons
genetisch materiaal. Voor zover er resultaten geboekt waren met mRNA-vaccins, waren die erg slecht.
Bijvoorbeeld een artikel van het CIDRAP, het Center for Infectious Disease Research and Policy, getiteld: “SARS
vaccine linked to liver damage in ferret study” geschreven door Amy Becker en gepubliceerd in december
2004. De ingeënte fretten werden allemaal extreem ziek of stierven. Er waren geen gunstige uitzonderingen.
De huidige mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna konden we nog maar twee maanden kritisch volgen. Er zijn al
een extreme hoeveelheid bijwerkingen opgetreden. Er wordt gezegd dat de vaccins 95% effectief zijn, maar
dat is alleen maar een relatieve reductie. We kijken dan naar 17.000 mensen in beide groepen. Er slechts 162
mensen kregen Covid in de niet-gevaccineerde groep en slechts 8 kregen het in de gevaccineerde groep. Dat is
een groot verschil tussen 162 en 8 , maar het waren in totaal 35.000 mensen. Maar de reductie in absolute zin
is slechts 0,8%. Dat is een enorm verschil met de relatieve effectiviteit van 95%. Maar het is toch eigenlijk
absurd, dat men met zo’n nieuwe technologie die niet eens goed getest is, zo’n risico genomen wordt?
Patrick: Het risico om Covid op te lopen is dus slechts afgenomen met 0,8%? Wie zou het risico willen lopen
met zo’n experimenteel vaccin, als je dat weet? Dit moet aan de mensen bekend gemaakt worden. Wat je juist
zei is echt. Wat zij rapporteren is enorm hachelijk. Mensen moeten onderzoeken wat de waarheid eromheen
is, om een goede beslissing te kunnen nemen. Die beslissing moet gebaseerd zijn op de werkelijke
geregistreerde gegevens.
Colton: Het andere waar we naar moeten kijken is de naar verhouding hoge aantal nadelige effecten. Als we
naar de PCR-test kijken zijn alleen de positief geteste mensen die slechts alleen maar één van de negatieve
effecten, bijvoorbeeld koorts, hadden, geteld als mensen met Covid. We zien ook, dat er minder dan 1% van
de mensen Covid gekregen had. Kunnen we het dan wel een pandemie noemen?
Patrick: Van de 160 die Covid gehad zouden hebben, is er waarschijnlijk niemand gestorven.
Colton: Dit was de studie van Pfizer, maar die van Moderna lijkt er sterk op. Het is ook belangrijk om te weten
hoe vaak het voorkomen is, dat iemand de ziekte oploopt en dan is er ook nog een groot verschil of iemand de
ziekte oploopt in lichte mate of in ernstige mate. Dat laatste is wat werkelijk belangrijk is. Uit de studie van
Moderna blijkt dat er zo’n 1400 mensen gevaccineerd zouden moeten worden om te voorkomen dat één
patiënt ernstig ziek zou worden. In de studie van Pfizer moesten meer dan 2200 mensen gevaccineerd worden
om te voorkomen dat één patiënt ernstig ziek zou worden. Als je dan naar de nadelige effecten gaat kijken: bij
Moderna is dat 24%, waarvan veel behoorlijk ernstige bijwerkingen. Ik hoop, dat ze achteraf de placebogroep
niet gevaccineerd hebben. We kijken vaak niet genoeg naar de werkelijke reductie van de risico’s en naar alle
gevallen ten opzichte van de ernstige gevallen. We moeten ook niet vergeten dat de diagnostische criteria erg
twijfelachtig zijn. Een bevestiging van de test betekent eigenlijk niet veel. Wie is degene, die bepaalt wie echt
ziek is? Het is ‘crazy stuff’.
Patrick: Worden al deze vragen door serieuze wetenschappers gesteld? Er is teveel politieke investering van
alle partijen bij deze vaccins. Amerika wilde er trots op zijn ook snel met een vaccin te komen. En het wordt
uitgerold met propaganda: de leiders laten zichzelf inenten. Politieke geesten die vastbesloten zijn hoe de
policy zou moeten zijn en die niet gerelateerd zijn aan wetenschap en helemaal niet geïnteresseerd zijn in
wetenschap en er een heel andere agenda op na houden. Ze kijken niet naar de [belangrijke] gegevens. Vaak is
het ‘sciëntisme’ en niet wezenlijke wetenschap waar ze naar kijken of iets werkelijk waar is. Ze kijken dus niet
echt naar de vreselijke gevolgen die dat voor mensen en voor de economie kunnen hebben. We hebben het
hier over slechte wetenschap. Wij kunnen wel lachen, maar er valt eigenlijk helemaal niet om te lachen. Het is
allemaal heel verontrustend. Ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij, die ons aansporen om wakker te worden en
er goed naar te kijken. Je hebt een academische achtergrond om dit te begrijpen en je spreekt je erover uit. Je
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ontmaskert het. En ik zie je als een perfect rationeel mens in je benadering hiervan en ik stel het zeer op prijs,
dat je de tijd hiervoor genomen hebt om je gedachten en je conclusies met ons te delen.
Colton: Bedankt, Patrick, dat ik onderdeel mag zijn van dit project. De informatie helpt mensen en ze kunnen
er zelf over nadenken en hun conclusies trekken.

Dr. Zach Bush Bonus deel 2 in episode 8
(Moet nog toegevoegd worden)
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Vaccines Revealed episode 9
Dr. Zach Bush, M.D., drievoudig gediplomeerd arts
Specialist in Endocrinologie en Stofwisseling; Inwendige geneeskunde; Verpleeghuiszorg
Het DNA-immuunsysteem is het altijd aanwezige reguleringssysteem dat bepaalt wat te doen met de
informatie die virussen aanbieden. Het adaptieve immuunsysteem bepaalt wat er moet gebeuren met de
eiwitten die virussen coderen. Als een cel benaderd wordt door een stukje genetische informatie met een
omhulsel dat past op het slot van de toegangsdeur van de cel, dan wordt dat stukje genetische informatie
binnengelaten. Bijvoorbeeld: het coronavirus is een RNA-reeks met een omhulsel dat past op het
epitheelweefsel in onze longen. Het wordt dan opgenomen in het bloed waarbij de genetische informatie in
het bloed wordt gedumpt en in de bloedcellen wordt opgenomen, die ook diezelfde receptors hebben. De
genetische informatie verspreid zich in het epithelium en de bloedcellen, waarbij ons aangeboren
immuunsysteem besluit of de informatie moet worden gebruikt. RNA-ribosomale transcriptie is een
wetenschappelijke term voor het omzetten van genetische informatie [ribosomen zijn kleine fabriekjes in alle
cellen die RNA (genetisch materiaal dat lijkt op DNA) bevatten]; het reguleringssysteem van deze genetische
processen is het meest complexe onderdeel van de menselijke biologie. Er moeten tweehonderd verschillende
eiwitten (de zgn. activators) aanwezig zijn om de transcriptiefactoren aan het werk te zetten zodat de RNAreeks wordt omgezet in een eiwit; daarnaast zijn er tachtig eiwitten die het proces kunnen tegenhouden (de
suppressors). Alleen met de juiste balans tussen die twee eiwitgroepen worden de eiwitten gebouwd. Het
beeld in de media dat virussen ons genetisch bouwsysteem voor eiwitten kapen om kopieën van zichzelf te
laten maken en zo ons lichaam aanvallen, is daarom niet juist. In mijn bloedstroom bevinden zich 10¹⁵ virussen,
en als die allemaal autonoom mijn replicatiesysteem zouden kunnen overnemen, zou ik meteen morsdood
zijn, maar de ribosomale processen zijn de meest gereguleerde processen in het lichaam. Dat moet wel, anders
hadden wij niet bestaan als soort, anders hadden de zoogdieren niet bestaan als groep. We hebben een
reguleringssysteem nodig als communicatiemiddel met de genomische reeksen die rondgaan in de wereld. Het
aangeboren immuunsysteem hield zoogdieren in verbinding met de wereld om hen heen. En wanneer ons
immuunsysteem besluit dat een stukje virale informatie belangrijk genoeg is, gaat het dat repliceren door ons
lichaam op de plekken waar het nodig is en het zelfs verpakken in omhulsels die we uitsturen naar onze
soortgenoten om hen daar ook van te laten profiteren. Maar voordat mijn lichaam aan de slag gaat met de
aangeboden informatie, worden honderden beslissingen genomen om vast te stellen of die informatie goed is
voor onszelf en voor de rest van de wereld. Als we zien dat virale informatie wordt verspreid, dan is het
duidelijk dat die belangrijk is voor onze biologie. Door de sterfgevallen vanwege HIV is dit virus als een dodelijk
virus geclassificeerd, maar bij onderzoek van de aanwezigheid van virussen bij gezonde bloeddonors, bleek dat
het HIV virus bij hen vijf keer zo vaak aanwezig was als het griepvirus. Dat zou betekenen dat inmiddels 8%
van de wereldbevolking met het virus rondloopt. Alleen bij mensen met een vergiftigd of ontregeld
immuunsysteem leidt de aanwezigheid van HIV en de verschillende herpes-virussen tot aids. Anders gezegd:
HIV veroorzaakt niet aids. We hebben mensapen besmet met HIV en sommige gingen er aan dood, maar met
totaal andere symptomen dan bij ons. Als HIV- en herpesvirussen aanwezig zijn bij mensen die aan aids
overlijden, zijn die virussen dan de oorzaak, of komt dat doordat het reguleringssysteem niet meer
functioneert om de 10¹⁵ virussen in ons lichaam te beheersen? Aids is een symptoom van het instorten van het
menselijk immuunsysteem. Het is niet een overmatige expressie van een enkel virus want zo werkt het niet in
ons lichaam. De symptomen van aid-sarcoma en een specifieke vorm van leukemie - worden veroorzaakt
doordat ons ontregelde immuunsysteem de expressie van de aanwezige herpesvirussen niet meer controleert.
De globale pandemie van HIV is nu gedeeltelijk endemisch geworden, en als we kijken waar het
immuunsysteem beschadigd is, dan is dat onder bevolkingsgroepen die leven in armoede, ondervoed zijn en
onvoldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgen, met hoge niveaus van socio-economische uitbuiting,
gedwongen prostitutie, kindermishandeling met als gevolg een overexpressie van schadelijke virussen die op
het conto van HIV worden geschreven. Maar het aangeboren immuunsysteem is het complete verhaal en als
zich een pandemie of endemie voordoet, moeten we concluderen dat er iets gebeurt met het inwendige
immuunsysteem [in plaats van het virus als oorzaak aan te wijzen].
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Als eiwitten worden geïnjecteerd zetten die het adaptieve immuunsysteem ertoe aan om antilichamen te
vormen. Misschien had je dit jaar een infectie van de ademhalingswegen waar je mee naar de dokter bent
geweest. “Dokter, ik had de afgelopen dagen hoofdpijn, koorts, spierpijn en zou het corona zijn geweest,
waarbij ik misschien familieleden of collega’s heb besmet?” De dokter doet dan een snelle test die negatief
uitvalt en vertelt dan dat het virus toch al is opgeruimd, omdat het maar enkele dagen in het bloed circuleert,
en na het hoogtepunt van de symptomen snel is weggewerkt door het immuunsysteem. Ons immuunsysteem
brengt ons dus binnen enkele dagen in balans met de binnengekomen genomische informatie.
De ziekte en ontstekingsreacties die bij ons in de weken daarna blijven hangen, worden niet meer door het
virus veroorzaakt, want dat is opgeruimd. Maar het immuunsysteem slaagt er niet in om de balans te
herstellen omdat het onvoldoende antioxidanten en bloedklonteringfactoren etc. bezit, en dan krijg je de
diagnose covid-19, wat niet de werking van een virus beschrijft, maar een syndroom, want het virus was al 48
uur na het begin van de symptomen opgeruimd. De dokter kondigt aan dat er later nog een antilichaamtest zal
worden gedaan om te checken aan welk virus je was blootgesteld, want pas drie tot vijf weken na een infectie
dienen de antilichamen zich aan.
Dan is het dus niet zo dat de antilichamen betrokken zijn bij het opruimen van het virus want dat heeft het
inwendige immuunsysteem al gedaan lang voordat de antilichamen opduiken. Wat meten we dan als we naar
de antilichamen kijken? Het blijkt dat de antilichamen die we aan het meten zijn, wanneer we zeggen dat je
IgG- of IgM-positieve antilichamen hebt tegen SARS-cov-2, het feitelijk zelfs ook niet het virus is, maar dat het
een van de eiwitten is, die wordt gemaakt door de genetische informatie die op je overgebracht is door het
“vaccin”! Het adaptieve immuunsysteem probeert dan de onbalans in de eiwitproductie te reguleren omdat
het inwendige immuunsysteem niet de homeostase tussen eiwitproductie en remming van dat proces kon
bereiken.
Dit is nu de genetische informatie die wordt geüpload in je lichaam. En je DNA gaat nu besluiten om een eiwit
te maken waarvan je adaptieve immuunsysteem gaat zeggen dat je aan het overreageren gaat. Het is dus nu
een zaak van je eigen regulatiesysteem, zowel de geïncorporeerde eiwitproductie als het plaatsen van een rem
op de overproductie waarvoor het adaptieve immuunsysteem in actie moet komen omdat het inwendige
immuunsysteem is uitgeput. En als er dus een wetenschappelijk artikel over een vaccin uitkomt, en als we
daardoor een bericht horen in het nieuws: “Goed nieuws, we hebben een groot aantal mensen gevaccineerd
en daardoor kwam er een vermindering van de symptomen van SARS-CoV-19 van 94%”, zijn ze daar heel
specifiek en duidelijk in. Zij zeggen dus, dat er 94% reductie is van de covid-19 gevallen, wat alleen maar wil
zeggen dat er minder symptomen zijn. Het geeft niet het aantal infecties aan, omdat het adaptieve
immuunsysteem niet te maken heeft met het oorspronkelijk binnenkomen van het virus, of met de
vermenigvuldiging van het virus in je, of met zijn eiwitten, want het aangeboren immuunsysteem heeft het
virus allang verwijderd. Het vaccin kan dus hoogstens het proces beïnvloeden, dat in gang is gezet nadat het
lichaam heeft besloten de eiwitproductie, waarvoor het virus de code aanleverde, in gang te zetten. Het vaccin
kan dus niet het virus aanvallen dat er al niet meer is, maar alleen nog helpen een overproductie van eiwitten
te reguleren.
Het verhaal van de WHO en de CDC mag dus niet langer zijn dat het vaccin je beschermt tegen het SARS-CoV2-virus en dat het virus wordt bestreden. De kennis die we de laatste honderd jaar hebben verworven is
dusdanig dat we dit niet meer met goed fatsoen kunnen zeggen. Het vaccin helpt hooguit om de
ontstekingsreactie tot bedaren te brengen, meer niet. Dat zou de boodschap moeten zijn van de CDC, NIH en
WHO, iedereen zou moeten zeggen dat dat de verwachting is. Iets anders dan dat is een leugen of op zijn
minst een poging om het verkeerd uit te leggen.
Houd in gedachten, dat, hoewel de V.S 4% van de wereldbevolking uitmaakt, 20% van de aan SARS-Covid-2
overleden mensen Amerikaan is. Blijkbaar lopen Amerikanen aanzienlijk meer risico op overlijden bij een
pandemie dan de rest van de wereld, en dat klopt ook bij vergelijkende onderzoeken, van neonatale sterfte tot
leeftijdsverwachting tot kanker staan we ergens als veertigste achter alle andere geïndustrialiseerde landen in
de wereld. Wat doen wij Amerikanen met onze voeding, onze watersystemen, onze lucht, dat we zo kwetsbaar
zijn in vergelijking met andere landen? Andere volkeren praten hier openlijk over, zoals de Afrikanen: we
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moeten Amerikanen niet als voorbeeld nemen, want die zijn zo ongezond. Er is geen pandemie gaande, maar
er is eerder sprake van een ernstig falende gezondheid in de USA.
Vaccins ondersteunen misschien de productie van antilichamen maar ze zorgen niet voor immuniteit. Ja, en
zelfs als zij een 84% resultaat tonen met een klinisch onderzoeksresultaat en zeggen: “Er waren 186 mensen
uit de controlegroep die symptomen kregen die consistent waren met de diagnose covid-19, en 16 mensen uit
de gevaccineerde groep.” En dat ze dan zeggen: “Kijk maar, we hebben een klinisch resultaat gehad” dan
zeggen ze in feite alleen maar, dat er bij de gevaccineerde mensen minder ontstekingsreacties waren. Covid-19
is helemaal geen virus, het is een syndroom, het zijn de symptomen, niet het SARS-CoV-2-virus.
Een beangstigende gedachte is dat meerdere systemen nu gedereguleerd zijn, want de aanwezigheid van
antilichamen houdt het virus niet tegen om weer binnen te komen. Alleen de respons tegenover de
eiwitproductie is aangepast. Als je adaptieve immuunsysteem door het vaccin extra antilichamen produceert
tegen de eiwitten die nu door de toegevoegde genetische code worden geproduceerd, wordt het effect van de
toevoeging feitelijk tegengegaan. Je lichaam heeft ervoor gekozen om die eiwitten te gaan maken als meer
robuuste ontstekingsreactie op een gevaar in je bio-omgeving of een ecologische dreiging, en door het vaccin
werkt dat dan tegen je.
Ik ben heel bezorgd, omdat, als we dit mRNA-vaccin grootschalig gaan gebruiken (wat beangstigend is omdat
het een heel nieuwe specifieke ervaring is), we nog nooit boodschapper-RNA [= mRNA, P.G.] als een
doelgericht antilichaam hebben gebruikt. En zo zijn we nu ons doel aan het richten op iets dat zo beangstigend
algemeen is in onze bloedstroom. Dat is een heel ander verhaal, maar de realiteit rond de functie van het
adaptieve immuunsysteem is daardoor, dat je de elke update van dit systeem daarmee veel minder effectief
maakt. Met wat we nu weten van griepvaccins, als we de genetische informatie van griep die we nodig
hebben, afstompen, minder toegankelijk maken, dat dat dan veroorzaakt dat we minder resistent worden
tegen corona-, echo- en adenovirussen worden en tegen andere virussen die via de ademhaling binnenkomen,
die in ons milieu voorkomen. We hebben dan niet meer dezelfde (betere) verhouding ten opzichte van die
virussen, zodat we veel kwetsbaarder worden voor complicaties die door die andere virussen worden
veroorzaakt. Waar zijn we deze generatie vatbaar voor aan het maken? En het antwoord is, dat het iets zal zijn
dat we nog nooit gezien hebben.
Het coronavirus blijkt nu een adaptieve genetische reeks te leveren die eiwitten maakt die ons minder
kwetsbaar maken voor de externe dreiging, maar dat verhaal wordt niet verteld. Dit vaccin pakt met
boodschapper-RNA de antilichamen aan (terwijl die een heel normaal onderdeel zijn in ons bloed). Dit is nooit
eerder zo gedaan. Feitelijk hinder je hiermee de lichaamseigen update van de functionele elementen van het
adaptieve immuunsysteem. We weten nu van het e(lectronische)-vaccin (netwerk) dat als we de genetische
informatie van de griep tegengaan, resulteert dat in een afgenomen vermogen om coronavirussen, echovirussen, adeno-virussen en andere ademhalingsvirussen te weerstaan. Omdat we ingrijpen in de natuurlijke
reactie die ons immuunsysteem volgt, wordt de kans op complicaties groter. Wat is het effect voor de
generatie die we vaccineren? Het antwoord is: Iets wat we nooit eerder hebben gezien. En op deze manier
worden we klaargemaakt voor een nieuwe pandemie in de komende jaren, als we een soort kritische massa
van gevaccineerde mensen van de wereldbevolking bereiken, waardoor ons adaptief immuunsysteem ten
opzichte van het virus kunstmatig gemanipuleerd wordt. We worden hierdoor klaargemaakt voor een nog
nooit eerder geziene bedreiging in de natuur. We weten niet wat dit ingrijpen in de natuurlijke balans en
homeostase van ons immuunsysteem voor de toekomst van onze soort, de mens, zal betekenen. Dat is
beangstigend. Daarmee openen we hier de doos van Pandora door zo massaal een ingrijpende interventie te
doen zoals we die nooit eerder hebben gedaan zonder enig idee te hebben wat de gevolgen kunnen zijn, en
dat alleen al m.b.t. de categorie van infectieziekten.
Als je in een nog breder perspectief kijkt, vanuit het inzicht dat de interactie tussen het microbioom en het
viroom fundamenteel is voor ons immuunsysteem en de omgang van dat systeem met mogelijke autoimmuunreacties, wordt het echt beangstigend. Het effect van auto-immuunziekten zou in de toekomst
verwoestend kunnen zijn. We hebben dit steeds gezien na de introductie van nieuwe vaccins, al vanaf de
vijftiger jaren: elk nieuw vaccin hing samen met een toename in auto-immuunziekten na drie tot vijf jaar. Ik
ben er zeker van dat het al een verwoestend effect heeft op onze mondiale immuniteit. We raken onze eigen
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menselijke identiteit kwijt als onze immuunsystemen meer en meer geactiveerd worden tegen onszelf: artritis
als aanval op onze ledematen door het immuunsysteem, type 1 diabetes als aanval op de β-eilandjes in de
alvleesklier, hypothyreoïdie als aanval op de schildklier.
Het is niet raar dat een ingreep in ons aangeboren immuunsysteem vol risico is door een kunstmatig virus in
te brengen dat niet is opgebouwd als een normaal virus met een normaal omhulsel en eiwitten en niet op de
normale manier wordt beoordeeld en verwerkt door ons immuunsysteem. Je brengt een kunstmatige DNAketen aan in het adaptieve immuunsysteem dat niet de normale weg langs het aangeboren, intelligente
immuunsysteem heeft doorlopen en dan raakt dat systeem uit balans: als onze macrofagen worden
gestimuleerd om onze eigen menselijke schildkliercellen aan te vallen die deze eiwitten produceren, gaat het
hele systeem mee in de aanval. Je moet niet gaan rommelen met een systeem met zo’n hoge mate van
complexiteit als het aangeboren immuunsysteem en de relatie daarvan met het adaptieve immuunsysteem.
Op korte termijn is het gevaar dat een klein deel van de mensen die deze RNA vaccins ontvangen, een hyperantigeen-respons krijgen, wat betekent dat we bij de volgende confrontatie met het coronavirus bij deze
mensen extreem veel ernstige ziekteverschijnselen zullen zien, vooral als je oudere mensen en mensen die al
met allerlei ziekten rondlopen, vaccineert.
Door de vaccinatie met mRNA-“vaccins” zullen we dus het volgende of het daaropvolgende jaar het hoogste
aantal sterfgevallen door corona zien dat we ooit hebben meegemaakt. Tot nu toe heeft het nooit
massasterfte veroorzaakt, maar nu zullen de voorspellingen van de CDC bewaarheid worden dat het 30 keer
dodelijker is dan de griep door de hyperreactie op de RNA-reeks, dit hyper-antigeen-effect. Dit is een bekend
verschijnsel, farmaceutische bedrijven weten dit, de FDA weet het, de NIA, de CDC, de WHO, ze weten
allemaal dat dit een inherent probleem is van RNA-vaccins, en toch blijven we dit doen met de bevolking, en
benadrukken dat de socio-economische gemeenschappen echt moeten weten dat ze dit vaccin moeten
krijgen, dit kan de holocaust van onze generatie zijn, die wordt gerealiseerd via ingrijpen in het menselijke
immuunsysteem.
De wetenschap heeft laten zien hoe het allemaal werkt, maar wie ik het ook vertel, mijn eigen familie, dokters,
de CDC, ik verbaas me over de niveaus van ontkenning waar de menselijke geest toe in staat is, wat maakt dat
al mijn inzet niet landt. Ik ben daardoor geïntrigeerd, er zijn veel wetenschappers die op de trommel slaan en
zeggen: dit doen we hier verkeerd, maar toch durft de bevolking dat alternatieve verhaal nog niet te
vertrouwen, ook al is dat het enige verhaal dat alles voorstelt zoals we het op basis van wetenschappelijk
onderzoek zien.
De NIH presenteert geen enkele waarheid over deze vaccins, de CDC kunnen geen gegevens over de veiligheid
laten zien, en toch staan ook de gezondheidswerkers in de rij om de vaccins te ontvangen, zonder te begrijpen
waar het om gaat of zelfs wat het aangeboren immuunsysteem is en hoe het werkelijk werkt, het is
ongelofelijk, en wat gaat dat betekenen voor de mensheid? Hoe dit ook verder gaat lopen, wij als mensheid
hebben deze ervaring nodig, ook al doet het me wel pijn voor alle mensen die dit gaan meemaken, en ik sta
verbaasd over onze soms blinde goedgelovigheid en de macht van verhalen.
Het is een uniek geschenk om te leven op een inflectiepunt van onze soort en op een andere schaal, van onze
planeet. De mensen die nu leven zullen getuige zijn van de belangrijkste veranderingen sinds het begin van
onze geschiedenis als soort, en de belangrijkste momenten om tot bewustzijn te komen van hoe dingen
werken en wat er gaande is en onszelf te integreren in de natuur in plaats van onszelf te definiëren als in
gevecht met die natuur. Als we daar treurig over zijn of boos of bang, laat die emoties maar komen, die zijn
nodig maar na zeven seconden weer verdwenen. Je moet tussen mijn woorden door mijn liefde horen voor
wie wij zijn en wat onze opdracht is in deze wereld.
Kijk naar je potentieel, kijk naar het wonder dat je een ziel bezit die een zeer complex menselijk lichaam
aanstuurt, en schudt dan alle negatieve gevoelens over 2020 van je af, net zoals Jezus en zijn leerlingen na het
verlaten van een dorp dat niet in hun boodschap was geïnteresseerd, het stof van hun sandalen kloppen, om
aan te geven dat ze niets van die omgeving van conflict met zich mee gaan nemen waar geen gezonde grond
was voor groei en regeneratie. Dat was 2020, met geen maatschappelijke mogelijkheden voor groei, maar er
waren wel handreikingen voor, en je legde verbindingen waarvan je voelde dat je daar al je leven lang op had
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zitten wachten. En dat is zeker niet het verhaal dat overal te horen is, of het verhaal dat je op CNN aantreft,
maar ik zie het sneller dan ooit tevoren gebeuren.
Daarom ben ik opgewonden om te leven in een jaar waarin we beginnen verbindingen te leggen. En als we
kunnen handelen als het microbioom met zijn buitengewone vermogen tot enorme sprongen in de
hoeveelheid intelligentie, als we verbindingen leggen, dan hebben we een bijzonder 2021. Het verschijnsel
‘quorum sensing’ [het minimaal in aantallen aanwezig zijn van gewaarwording] als een populatie schimmels en
bacteriën van voldoende omvang gezamenlijk efficiënt hun middelen gaan beheren, en subgroepen steunen
die hulp nodig hebben, en gezamenlijk gaan functioneren als een hyperintelligent organisme. Als we als
mensen onderling ook zo’n verbinding voelen, dan is dat inspirerend. Laten we wakker blijven en luisteren
naar het verhaal dat zich aandient, niet het verhaal waarin anderen blijven hangen.

Mary Holland, Esq., Voorzitter en Algemeen Adviseur van childrenshealthdefence.org
Patrick: Je bent een grote verdediger van gezondheidszaken, kun je om te beginnen wat vertellen over je
opleiding en carrière? Je achtergrond in de rechten is echt belangrijk.
Ik ben een ouder van een jonge volwassene die door vaccinatie beschadigd is, en ik heb 17 jaar lang colleges
gegeven aan de juridische faculteit van New York University. Ik heb ook colleges in het recht gegeven aan de
Columbia Universiteit, en ongeveer een jaar geleden ben ik daar weggegaan en ik ben nu de algemene
adviseur voor Childrens Health Defence. Ik werk samen met Robert Kennedy Jr. en een geweldig team op het
terrein van juridische onderwerpen, wetgeving en het onderwijs ervan. Ik kom uit een familie met een sterke
medische achtergrond, mijn beide ouders waren arts, ook ooms waren arts, ik heb ook broers/zussen die een
medisch beroep hebben en in een farmaceutisch beroep werken. De medische wereld was voor mij dus heel
vertrouwd. Daardoor stelde ik niet echt vragen omtrent de beslissingen om kinderen te vaccineren. Ik wist niet
dat thimerosal kwik bevat, ik wist ook niet dat er nadelige gevolgen aan vaccinatie zouden kleven. Het was me
verteld, dat hooguit een op de miljoen kinderen er een probleem van zouden kunnen hebben. En dat geloofde
ik. Mijn verhaal is een heel gewoon verhaal wat betreft het inenten met mRNA-vaccins. Het bleek heel ernstig
te zijn. Dat leidde mij op het pad om vaccins te gaan bestuderen en ook wetten en politiek, en ik kwam er heel
snel in terecht en begreep dat er geen aansprakelijkheid is en dat er mandaten en verplichtingen aan het begin
van het proces zijn. Deze dingen zijn geen zaak van het bedrijfsleven. Dit is overheidsdwang waarvoor ze
eigenlijk geen verantwoording hoeven af te leggen. De politiek en de farmaceutische industrie dragen geen
verantwoordelijkheid. Dit ontdekte ik al gauw als een enorm probleem. En ik denk, dat het goede nieuws,
Patrick, is, dat de covid-crisis dit gigantische probleem tot het bewustzijn brengt in de bevolking, dat letterlijk
niet het geval was in de laatste 20 jaar waarin ik daar betrokken ben.
Het heeft alles met grondwettelijke zaken te maken, zoals dat ook te maken heeft met vrijheid van godsdienst,
de lichamelijk integriteit, en veel andere fundamentele zaken. Alle die dingen zijn absoluut vervlochten met
burgerlijke rechten, vrijheid, en leven. Het raakt aan het recht om te leven. Het zijn geweldige grondwettelijke
zaken. En het goede nieuws dat heel kort geleden het Hooggerechtshof de wraking van de rooms-katholieke
diocees in Brooklyn van 25 november 2020 ondersteunt, dat ze die vaccingevallen in de toekomst anders gaan
bekijken. Nu het geval van de eredienst in New York City waar gouverneur Cuomo gezegd heeft dat er
vanwege de restricties door de pandemie maar 25 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn, wat de grootte van
de kerk ook is. Het Hooggerechtshof heeft Cuomo gezegd: vergeet dat, want zulke restricties mogen niet
toegepast worden. Het Hooggerechtshof heeft krachtig duidelijk gemaakt, dat er niet getornd mag worden aan
de grondrechten van de burgers. En de standaard is heel erg hoog. Maar in het algemeen hebben de politieke
beslissingen een hele lage standaard en zijn eigenlijk nauwelijks rationeel gegrond. De gouverneur is verplicht
om de minst beperkende maatregelen die mogelijk zijn, te nemen. Dit hof geeft een signaal af naar de wereld
en naar de lagere hoven daaronder dat ze een hoge standaard moeten toepassen. Dat is groot nieuws voor
ons. Daarmee is de kans veel groter dat zaken gewonnen kunnen worden die met grondwettelijke rechten te
maken hebben. Sinds 1905 hebben we met Jacobsen het keerpunt tegenover de Massachusetts-beslissing. De
vaccinwet is niet veranderd sinds 1905. Het werd afschuwelijk veel slechter in 1968, dat, omdat er zoveel
schadegevallen waren door vaccinaties, vooral onder kinderen, het Congres in zijn ‘wijsheid’ een blind
verantwoordelijkheidsbeschermingsschild aan de industrie gaf. En dat gaf een enorme boost aan deze
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industrie van enkele honderden miljoenen dollars tot een multimiljarden-dollar-industrie. Ze hebben hun
zinnen gezet op de hele bevolking. Ze begonnen met peuters, kleine kinderen en daarna adolescenten en nu
riskeren ze alles. En dat is wat covid doet. Ze nemen nu alle denkbare onverantwoorde risico’s met het
vaccinmodel.
Patrick: ik vind dit werkelijk vreemd, omdat Jacobsen die feitelijk de basis is van de vaccinwetten al meer dan
100 jaar, kan het meer rationeel worden geüpdated?
Mary: ja, het is al veel keer op veel verschillende manieren bestreden. Wat is in de grond het probleem voor
de rechter? Die is geen deskundige in de medische wetenschap. Een rechter wil niet verantwoordelijk zijn voor
het sterven van mensen tijdens een epidemie. Infectieziekten zijn ernstig en eigenlijk zijn rechters door de
wetgeving van Jacobsen afhankelijk van de autoriteiten van de openbare gezondheid. Jacobsen zelf heeft
gezegd: er is een rol voor de rechters en hij zei, de maatschappij kan vaccins opleggen vanwege zelfverdediging
voor de maatschappij, maar het individu, omdat het zijn eigen medische geschiedenis heeft die het risico op
verwondingen of dood vermindert, heeft ook het recht op zelfverdediging. Maar Jacobsen stond ook toe dat er
een religieuze ontheffing kan zijn. In verreweg de meeste staten van de V.S. werden er in de laatste honderd
jaar veel van die religieuze en ook medische ontheffingen gegeven. De laatste ernstige bedreiging voor de wet
van Jacobsen kwam van de beslissing in de zaak van Brustowicz tegen Wyatt in 2011 waarbij er verwondingen
optraden in een worstelcompetitiewedstrijd.
De vraag was: kunnen bedrijven nog steeds verantwoordelijk gehouden worden voor ontwerpfouten in
vaccins? Als er kwik in een vaccin zit, en dat zou er natuurlijk nooit in mogen zitten, kun je ze dan een proces
aandoen in verband met die competitiegebeurtenis? Toen hebben we dergelijke zaken met kwik voor de
civiele rechter gebracht. De rechtbank heeft toen nee gezegd. Hoe kunnen we dan zulke zaken naar de
rechtbank brengen? We weten dat het Congres niet in actie komt omdat bewindslieden omgekocht zijn door
de industrie die hun stemmen koopt. In het Congres hebben ze er geen zin in om die bescherming van
bedrijven tegen hun verantwoordelijkheid weg te nemen. Volgens de uitspraak uit 1968 werd gesteld dat dat
niet kan. Omdat dat beschermingsschild bestaat is het op zijn minst plausibel dat er een verband bestaat
tussen de54% van de Amerikaanse kinderen die chronische handicaps hebben en de explosie van de
vaccinatieprogramma’s sinds 1968.
Patrick: Je hebt de farmaceutische industrie die door belastinggeld van de burgers wordt gevrijwaard van
verantwoordelijkheid door de overheid die voorschrijft welk product je moet gebruiken, zonder dat deze
industrie verantwoording hoeft af te leggen. Deze benadering is al zo frauduleus, dat het toch alleen maar tot
fraude kan leiden.
Mary: Het is duidelijk een compleet roofzuchtig model. Als de industrie geen verantwoording hoeft af te
leggen, kunnen ze doen wat ze maar willen met de opdrachten die de overheid geeft en met veel geld betaalt.
Waarom niet? Het is geld zonder inmenging. Vroeger was het geen verdienmodel, maar dat is veranderd.
Vroeger verloren de farmaceutische bedrijven grote sommen geld aan processen vanwege grote lichamelijke
schade, maar dat is in 1968 veranderd. Een van de meest schokkende dingen is, dat de overheid de industrie
nu honderden miljarden dollars van de belastingbetaler geeft voor de bestrijding van covid en voor de
ontwikkeling van vaccins. En de consument staat helemaal buitenspel. De wet van 1968 heeft gefungeerd als
een soort mal voor routine-vaccins, maar het is de wet uit 2005 om vaccins gereed te hebben voor
noodgevallen, blablabla, die de weg geopend heeft voor noodmaatregelen, wat een soort zwart gat is. Met de
wet uit 1968 waren er nog tegenmaatregelen mogelijk. Maar covid-producten en covid-therapie die nu nodig
zijn om deze pandemie te overwinnen die nu met noodmaatregelen geautoriseerd worden, zullen veel
mensen fysiek beschadigen en, God, help, want niemand zal je helpen en je wordt op geen enkele manier
gecompenseerd. Er is geen bewijs van veroorzaking bij deze dingen, een procedure waar de rechter niet aan te
pas komt, je advocaat kan er niet bij zijn, er wordt geen verslag gemaakt, er is geen beroep mogelijk bij het hof
aan het eind van de dag. Het is dus een wet die compleet tegen de grondwet ingaat. Ronduit gezegd: hoeveel
mensen moeten er eerst sterven, voordat dit aangepakt wordt.
Toen die wet in 2005 er door kwam, hebben senator Teddy Kennedy en 20 andere senatoren al geconstateerd
dat het helemaal tegen de grondwet ingaat. Dat het een belediging is en onrechtvaardig is ten opzichte van
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Amerikaanse consumenten. Men heeft zo’n geweldig bouwwerk opgericht om de industrie te beschermen, en
de overheid en de gezondheidsmedewerkers, zodat je bewust wangedrag moet aanvoeren. Je moet dan heel
precies van alles op de hoogte zijn, je moet veel kennis hebben en aantonen dat wisten wat ze aan het doen
waren en dan gaat het in Washington D.C. naar een jury van drie dozijn mensen die daarover moet beslissen.
Dus de barrières zijn heel hoog. Maar door de problemen met de covid-vaccins komen er miljoenen
Amerikanen die de vaccins hebben binnengekregen en zullen er veel meer aanspraken op vergoeding komen
vanwege de schade en dat er aangevoerd zal worden dat het tegen de grondwet ingaat.
Patrick: Hopelijk komt er nu een juridische rechtvaardiging. Hoe kijk je nu tegen het covid-scenario aan?
Mary: Alle dingen die in het afgelopen jaar gebeurd zijn, zijn buitengewoon. Alomvattende lockdowns overal
op de wereld, vergaande censuur overal op de wereld, er wordt vereist dat mensen mondkapjes dragen in
openbare ruimtes, het houden van sociale afstand, en daar bovenop de vaccinatie die op wereldschaal wordt
opgedrongen aan iedereen op deze planeet. Allerlei officiële figuren zoals de paus, die zeggen dat het een
morele verplichting is om het coronavaccin te nemen. Al die dingen zijn buitengewoon in het afgelopen jaar. Ik
geloof dat er een verband is van de dingen die we zien met een specifiek plan dat men wil doorvoeren, de
zogenoemde “Great Reset”, de “Brave New World”. De machtige miljardairs lijken achter dit plan te zitten.
Patrick: Het is interessant dat je dit zegt. Want als kleine en wat grotere ondernemingen allemaal kapot gaan
en er grote werkeloosheid gaat ontstaan, terwijl tezelfdertijd de grote ondernemingen enorm veel rijker
worden in deze covid-periode, dan lijkt het economisch in veel opzichten een aanval te zijn op het individu en
burgerlijke vrijheid, die tenminste in mijn leven werkelijk geen enkel precedent heeft gehad. Wat zijn de
wettelijke aspecten daarvan in deze zogenaamde noodtoestand, betekent dat dat alles mag en de
burgerrechten onmogelijk gemaakt worden?
Mary: Absoluut niet. Er is altijd een tendens bij de overheid om te vrezen dat, als we geen extreme
maatregelen nemen, dat we dan altijd verantwoordelijk gehouden kunnen worden dat we niet goed
gereageerd hebben op deze crisis. Wat ik wil vermelden is, dat voordat ik betrokken raakte vaccinpolitiek, 20
jaar daarvoor, ik heb gestudeerd in de Sovjetunie in Rusland en heb ik gewerkt aan mensenrechtenissues daar.
En een van de meest opvallende dingen aan lockdownsituaties op de hele wereld, het valt de werkelijk
onafhankelijke mensen aan. Het valt ondernemers aan, die een onafhankelijke manier van leven hebben, ze
zijn niet afhankelijk van de overheid, niet afhankelijk van grote instellingen. En het is exact wat er in de
Oekraïne gebeurd is tijdens het communistische regime dat ze de mensen lieten sterven. Ze gingen naar de
onafhankelijke boeren, de mensen die hun eigen voedselvoorziening hadden, waarvan ze het nodig vonden
om die mensen te decimeren zodat het regime de macht kon overnemen. Het conflict dat we nu zien tussen
de Oekraïne en Rusland gaat terug op die tijd. De Oekraïners ervaren de huidige lockdown als iets
vergelijkbaars uit de communistische tijd. Maar het regime moest toentertijd van die onafhankelijke mensen
afkomen die voor hun individuele recht opkwamen. Nu zie je dezelfde soort dingen gebeuren bijvoorbeeld bij
restaurants, nagelstudio’s, boekwinkels, cafés, dus alle ondernemingen die niet afhankelijk zijn van de
overheid of een handelsmaatschappij.
Het is in ieder geval groot nieuws, dat eerder genoemde zaak van Cuomo tegen het rooms-katholieke diocees
voor de rechter geen hamerstuk is. Tot nu toe zijn dergelijke zaken wel degelijk terzijde geschoven. Maar de
rooms-katholieke kerk heeft gezegd: nee, de grondwet staat er boven. De top van de pyramide van het recht is
de grondwet. Nu zijn er gelukkig wel goede beslissingen genomen in gerechtshoven in Californië en New York
tegen lockdownmaatregelen. Sommige restaurant en sportscholen zijn weer open gegaan sommige
belemmeringen zijn weer opgeheven, maar we zien nog overal lockdowns. Ik weet niet wat daarmee gaat
gebeuren en wat deze nieuwe regering daarmee gaat doen. Het is moeilijk te voorspellen. Maar plotseling zijn
de gerechtshoven weer aan de macht om de openbare gezondheidsorganisaties beter te onderzoeken of daar
iets aan de hand is. Ze hebben de mogelijkheid om te zeggen dat het niet onze standaard is, of zelfs dat ze
dingen tegen de wet doen.
Een van de zaken die we nu vervolgen heeft te maken met een noodsituatie door de PCR-test voor covid die in
een school gebruikt werd. Wel, de PCR-test is geen test om infectie met covid aan te tonen, maar het is een
test om virale lading aan te tonen. We bestrijden de school door te zeggen: dat kun je niet doen, Het is een
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product voor autorisatie in noodgevallen, het kan niet voorgeschreven worden. Ze forceren dat kinderen
worden buitengesloten worden om te leren. Dat is geen federale of staatswet. Dat kun je niet doen. Je kunt
geen experimenteel product voorschrijven.
Patrick: Ik kende dit geval niet dat je zonet beschreef. We moeten aan officials van de gezondheidszorg geen
tirannieke macht toestaan. Het lijkt de grondwet te verdringen. De rechters hoeven geen wetenschappers te
zijn maar er zijn wel richtlijnen om te kijken naar de wetenschap en wetenschappers. Het is geen slecht idee
dat er naar hen verwezen wordt. Wanneer ze mensen kunnen helpen. We hebben ons te voegen naar het
wetgevende lichaam. In New York heeft de wetgevende macht te veel macht gegeven aan de gouverneur.
Daar heeft ze ook het recht toe. Maar de rechterlijke macht kan natuurlijk wel zeggen, dat de gouverneur te
ver gaat en hem terugfluit zodat hij maatregelen moet nemen die het minst beperkend mogelijk zijn in de
gegeven omstandigheden.
Patrick: Het gaat om de balans in de macht.
Mary: Precies! Er zijn drie onderdelen van de macht. Het grootste gevaar is als alle macht in één hand is.
Daarom zijn de wetgevende, rechterlijke en uitvoerend macht gescheiden, zodat ze elkaar kunnen controleren.
Maar het afgelopen jaar was er eigenlijk geen controle en balans. Misschien nemen de hoven hun
machtspositie weer in. Maar ronduit gezegd: er is een hele grote rol voor het volk. Dat ze de dingen uitzoeken
waar ze dat maar kunnen. We hebben het in het begin over censuur gehad. Er is heel veel censuur. We zijn nu
in een heel kritieke fase. We zitten al bijna een jaar in deze situatie. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker
het waarschijnlijk wordt voor degenen die de beperkingen opleggen, om het te veranderen.
Patrick: Laten we het hebben over de censuur die nu gaande is.
Mary: Ons idee is, dat veel van die platforms die met de overheid samenwerken en informatie censureren over
het vaccin. We weten dat de overheid ons beschuldigt van misinformatie en desinformatie. Maar dat doen ze
zonder feitelijke achtergrond. Meestal brengen we degelijk peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek in als
bewijs. Maar dan blijven ze dat zeggen. In een zaak die we bijvoorbeeld inbrachten tegen Mark Zuckerberg,
Facebook en de feitencheckers, voerden we aan, dat deze mensen het eerste amendement omzeilen. De
regering mag ons spreken niet censureren. We hebben ook de vrijheid van de pers, de vrijheid om ons uit te
drukken, maar als de regering niet op een directe manier handelt, is de regering dan aansprakelijk en
verantwoordelijk? Wij brengen daar dingen tegenin omdat er in de overheid mensen zijn geweest die feitelijk
Facebook bedreigd hebben, we zullen anti-trust-maatregelen tegen jullie nemen. We zullen jullie onderneming
schade doen als jullie geen rekening houden met deze mensen.
En omdat Facebook feitelijk aan het werk is samen met de Centers for Disease Control (CDC) om
boodschappen op onze website van Children’s Health Defence te plaatsen die zeggen: “Ga naar de CDC voor
betrouwbare informatie”, of: “Dit is valse informatie.” Daarom zeggen wij, dat Facebook feitelijk optreedt als
een plaatsvervanger van de staat. Ze werken feitelijk als staatsbemoeienis en daardoor schenden ze het eerste
amendement. En we zeggen ook, dat zij dit doen, zoals dat ook in de farmaceutische industrie gebeurt, de Big
Tech industrie kreeg een beschermingsschild tegen verantwoordelijkheid die in de jaren 1990 de
Communications Decency Act werd genoemd.
[nog lang niet voltooid. Ik ben gekomen op pagina E. 9-23 van de Engelse transcripten]
(Samenvatting van het vervolg: Velen zouden deze vaccins geen vaccin noemen, en zelfs reclame-materiaal
van Moderna en Pfizer noemt dit gentherapie. Het gaat om genetisch programmeren in mensen. Het is niet
zoals in klassieke vaccins dat je een verzwakt virus in het vaccin stopt om een antilichaam respons op te
roepen. Deze vaccins bevatten instructies om aan het werk te gaan in mensen. De meest fundamentele
kwestie is of het de regering is die de laatste zeggenschap heeft over wat er met mijn lichaam gebeurt, of ik
zelf?)
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Robert Kennedy jr.
Het beeld dat onder de bevolking bestaat, is dat we allemaal in lockdown moeten wachten totdat het vaccin er
is en iedereen kan worden gevaccineerd, waarna alles weer normaal wordt. Maar ik denk dat dat niet gaat
gebeuren. Het beeld dat de meeste mensen hebben van wat een vaccin doet - je levenslang immuun maken
met niet noemenswaardige bijverschijnselen - doen de meeste vaccins in werkelijkheid niet. Ze claimen dat
maar één per miljoen mensen ernstige bijverschijnselen krijgt.
Ik geef een voorbeeld. De griep is een ademhalingsinfectie met verschijnselen die wel wat op corona lijken. We
hebben nu al negentig jaar vaccins. Op grond van een meta-analyse op alle publicaties over griepvaccins in de
Cochrane Database of Systematic Reviews bleek dat mensen die een vaccin hebben gekregen met een inactief
gemaakt griepvirus waarschijnlijk minder griep krijgen, namelijk net iets minder dan één procent tegenover
iets meer dan twee procent van degenen die geen vaccin kregen. Er is geen bewijs dat griepvaccins hebben
geleid tot minder ziekenhuisopnames of sterfgevallen. Het virus wordt aan de man gebracht met het verhaal
dat er daardoor minder mensen aan de griep overlijden en dat het de overdracht stopt. De Cochrane metastudie laat juist zien dat het aantal stergevallen onder ouderen boven de 65 is juist dramatisch is toegenomen
sinds ze met griepvaccins zijn gaan werken, maar het heeft waarschijnlijk wel het aantal symptomen van griep
verminderd bij tieners. Verder is gebleken dat mensen die het vaccin hebben gekregen zes keer zo vaak als
niet-gevaccineerde mensen het griepvirus op anderen overdragen. Tenslotte krijgen gevaccineerde mensen
4,4 keer vaker een andere ademhalingsinfectie dan de griep, inclusief het coronavirus. In januari 2020
verscheen een publicatie waarin onderzoeker Greg Wolff verslag deed van het resultaat van griepvaccinatie
onder militair personeel gedurende het griepseizoen van 2017-2018. Bij de 2880 militairen die last hadden
gekregen van andere ademhalingsvirussen dan de griep en de 3240 militairen die daar geen problemen mee
hadden gehad, keek Wolff wie van die mensen gevaccineerd waren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
de gevaccineerde soldaten veel vaker infecties hadden (waaronder infecties van corona-virussen), omdat het
vaccin had geleid tot wat virologen kennen als pathologische priming. Het valt te verwachten dat een vaccin
tegen het coronavirus een vergelijkbaar effect zal hebben, dat het niet zo effectief is als we verwachten en
juist niet de mensen beschermd die het zou moeten beschermen. We hoeven ons niet druk te maken over
jongeren, want die redden het sowieso zelf wel tegenover virussen. We willen mensen beschermen met
comorbiditeiten, d.w.z. mensen die al verzwakt zijn door andere chronische ziekten zoals astma, mensen die
roken, mensen die last hebben van auto-immuunreacties die zichtbaar worden in diabetes, reumatoïde
artritis, Guillian Barre syndroom, en de fragiele bejaarden. Er is geen bewijs voor dat het griepvaccin dat
daadwerkelijk doet.
Een probleem dat zich historisch gezien al heel lang voordoet bij de zoektocht naar corona-vaccins, is dat bij
die vaccins heel vaak sprake is van pathogene priming. In 2002 hadden we drie SARS-epidemieën uit China.
SARS is een soort corona-virus. In de zoektocht naar een goed corona vaccin ontwikkelden ze 35 vaccin
modellen en kozen de vier beste om die te gaan ontwikkelen. De ontwikkelde vaccins gaven ze aan fretten, de
testdieren die wat betreft hun reacties op ademhalingsinfecties het meest op de mens lijken. Na de vaccinatie
gaven de fretten een prachtige antilichaam respons te zien. De onderzoekers dachten: Dit vaccin werkt
perfect. (Om vaccins te testen gaan ze niet duizend mensen wel en duizend mensen niet vaccineren en ze dan
blootstellen aan het virus. Zo doen ze dat niet en dat zullen ze ook nooit zo gaan doen. Maar om te kijken hoe
een vaccin werkt, kijken ze naar de aantallen antilichamen in het bloed in de weken na toediening van het
vaccin, en na een half jaar en een jaar test je ze opnieuw om te zien of ze die antilichamen nog hebben. En als
het niveau stabiel is, verleent de FDA de licentie om het vaccin te gaan toepassen. Omdat dat er bij de fretten
zo mooi uitzag, waren ze al bezig om de licentie toe te kennen). Maar toen de fretten werden blootgesteld aan
het wilde virus, werden ze vreselijk ziek en stierven, terwijl de niet gevaccineerde fretten geen problemen
ondervonden. Toen herinnerden deze onderzoekers van het National Institute of Health (NIH) een schandaal
dat zich in 1960 bij de NIH had voorgedaan. Ze gaven toen een experimenteel vaccin MERS-cov, zonder eerst
op dieren te testen, rechtstreeks aan 35 kinderen en toen die kinderen daarna met het echte virus in
aanraking kwamen, werden ze akelig ziek en twee kinderen overleden zelfs. Daarom stopten die NIH
onderzoekers met de ontwikkeling van een SARS vaccin.
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In 2014 ontwikkelde het Franse bedrijf SENOVI in samenwerking met de NIH een Dengue vaccin en in de
klinische testfase zagen ze sommige signalen dat er misschien sprake was van pathogene priming, maar ze
kozen ervoor die signalen te negeren. Ze gaven toen dat vaccin aan honderdduizenden kinderen in de
Filippijnen. Toen de wilde variant van de dengue rondging, werden de kinderen vreselijk ziek en zo’n 600
kinderen stierven. Negentien gezondheidswerkers worden daar nu berecht, omdat ze die signalen hebben
genegeerd. Daarom moet je bij corona-vaccin altijd eerst de dierentesten doen, maar daarna moet je ook
testen op mensen waarbij je ze na de vaccinatie ook confronteert met het virus. Je moet hier gewoon heel
nauwkeurig in zijn, om te voorkomen dat je een vaccin maakt dat mensen feitelijk nog zieker maakt of ze zelfs
kan doden in plaats van te verdedigen tegen het virus.
De coronavaccins roepen twee soorten antilichamen op: neutraliserende antilichamen, die je lichaam tegen
het virus beschermen, maar ook bindende antilichamen, die stekelige sleuteleiwitten bevatten die zich binden
aan de receptors van je lichaamscellen in respons op blootstelling aan het virus, waardoor mensen dus ziek
worden.
Het probleem met vaccin-ontwikkelaars - er zijn 135 verschillende bedrijven die zich daar mee bezig houden is dat ze geen enkel risico hoeven te nemen omdat ze hun geld toch wel van de regering krijgen, en ze niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de doden die in de testfase zouden kunnen vallen. Dat is een
ongezonde situatie.
En de farmaceutische bedrijven beheersen de media. Niet alleen worden vooral medicijnen geadverteerd - de
VS en Nieuw-Zeeland zijn de enige landen waar dat mag - maar ook bepalen ze welke content tussen de
reclames door wordt aangeboden. Je ziet tegenwoordig dus nergens meer eerlijke verslaggeving van
farmaceutische kwesties. Als Toni Fauci zegt dat mondkapjes effectief zijn, dan is dat het wat je in de media
hoort. Maar de meeste onderzoeken over mondkapjes zijn er juist negatief over. Het mondkapje houdt
virussen niet tegen omdat die veel te klein zijn. Het houdt wel bacteriën tegen, die veel groter zijn dan
virussen, maar ze bevorderen ook weer de bacteriegroei op en rond het mondkapje. Verder verhindert het de
doorstroming van zuurstof, één van de dingen die, naast zonlicht, mensen gezond houdt. Mondkapjes zorgen
er wel voor dat mensen hun gezicht minder aanraken, wat weer wel gunstig is bij een epidemie. Hoe dan ook,
volgens de meeste onderzoeken helpt het in ieder geval niet tegen virussen, maar dat wil ik dan ook in de pers
horen. Maar die zwijgen daar over.
Hydroxychloroquine en andere niet-patenteerbare stoffen werken onder bepaalde omstandigheden zeer
gunstig in relatie tot het coronavirus. Toni Fauci beweerde dat het niet werkte tegen corona en zijn team
publiceerde twee onderzoeken die dat standpunt bevestigden, en daarop baseerden ze hun officiële positie
dat het middel niet helpt. Een week later werden beide artikelen echter teruggetrokken vanwege fraude. Het
gaat me er niet primair om of hydroxychloroquine wel of niet helpt tegen corona, maar we leven in een
democratie, dus wil ik de discussie horen tussen voor- en tegenstanders, en niet op basis van autoriteit alleen
maar één van beide verhalen horen, die in het voordeel is van degene die het verhaal vertelt omdat die daar
ook bedrijfsbelangen bij heeft.
Ik geef een voorbeeld. Moderna is nu de wereldleider in het ontwikkelen van een vaccin. In de Moderna
klinische onderzoeken gebruiken ze een techniek die werkt met mRNA, een techniek die nooit eerder is
gebruikt. Het verandert je genetische expressies, met een potentieel voor kanker en voor lange-termijn
effecten die nog niet zijn vastgesteld. Toni Fauci is degene die onderzoeksgeld uitdeelt en hij heeft dit bedrijf al
sinds 2010 flink gesponsord met overheidsgeld. Als hij een bepaald onderzoek niet wil, zoals een vergelijkend
onderzoek over de effectiviteit van vaccinatie, dan kan hij universiteiten dwingen om dat te laten varen, omdat
hij hen staatsgeld kan onthouden. Hij regelde dat Moderna bijna een half biljoen dollar kreeg en gaf aan dat de
testfase op dieren kon worden overgeslagen. Hoe kun je dat doen als je weet dat pathogene priming kan
optreden? Ze begonnen dus meteen met onderzoek onder mensen, een groep van 45 mensen, die 45 dagen
zouden worden gevolgd. Vijftien kregen een lage dosis, vijftien een hoge dosis. Eén van de vijftien die een lage
dosis kreeg werd ernstig ziek, de categorie waarin die persoon is geplaatst is de categorie waar medische
interventie nodig is – dan kun je denken aan opname in het ziekenhuis. Drie van de vijftien in de groep die een
hoge dosis kreeg, kregen ook ernstige complicaties. Als dezelfde verhouding geldt voor de miljoenenbevolking
waar dit vaccin zal worden uitgezet, dan zullen de ziekenhuizen de hoeveelheid probleemgevallen niet aan
Pagina 80 van 81

kunnen. Meer dan de helft van de Amerikanen lijden aan de één of andere infectieziekte, maar de testgroep
bestond alleen uit gezonde mensen, mensen die niet te dik zijn, geen diabetes hebben, nooit gerookt hebben,
geen astma hebben, geen familieleden hebben die beroertes of auto-immuunziektes hebben gehad. Als dan
20% van die gezonde testgroep al problemen krijgt met het vaccin, wat moet dat dan voor de totale bevolking
worden? Ian Haydon, één van de vrijwilligers, is één van de drie die vreselijk ziek werd binnen 12 uur nadat hij
was gevaccineerd. Hij had 39,6 graden koorts, oncontroleerbaar trillen en overgeven, hij raakte bewusteloos.
De begeleider van Moderna vertelde hem onmiddellijk 911 te bellen, en hij moest inderdaad naar het
ziekenhuis. Een week later was hij hersteld en komt hij in de t.v. show van dr. Sangee Gupta. Voordat hij
opkomt, spreekt hij de dokter en vertelt hem wat hij heeft meegemaakt, dat hij zieker was dan hij ooit had
meegemaakt. De dokter zegt: Laten we het publiek niet bang maken voor vaccins, dit kan beter tussen ons
blijven. En dus loog hij in de uitzending (gaf hij later zelf toe op Twitter en Facebook). En dat is dus de cultuur
binnen de journalistiek van vandaag. Daarmee verzaak je je taak om het publiek goed voor te lichten en
feitelijk presenteer je daarmee een onjuist beeld, dat de mensen ten onrechte de indruk geeft dat er geen
ernstige problemen zijn.
En trouwens ook het onderzoek zelf, dat niet meer volgt hoe het na de 45 dagen verder gaat met de testgroep.
Daarmee missen we de gelegenheid om mogelijke lange termijn gevolgen te signaleren, wat al helemaal
belangrijk is omdat we hier te maken hebben met een RNA-techniek die zich permanent nestelt in je cellen.
Daar adverteren ze ook mee: Het vaccin maakt je cellen tot vaccinfabriekjes volgens Bill Gates. Het verandert
je cel-expressie permanent door te rotzooien met de mRNA in je lichaamscellen! Kan dat de ontwikkeling van
kanker bevorderen, kan dat geboortedefecten veroorzaken of andere onaangename en vreemde gevolgen
hebben? Als je testgroep te klein is maar uiteindelijk één op de tienduizend mensen doodt met je vaccin, dan
gaat het wereldwijd om 750.000 mensen. En ze zullen dan ook zeggen dat het niet door het vaccin komt, want
dat effect merkten we niet in de testfase. Dat effect merken we al bij de vaccins die al op de markt zijn.
Laatst zei Toni Fauci dat we blij mogen zijn als het effect van het vaccin drie maanden aanhoudt. Betekent dat,
dat we elke drie maanden gevaccineerd moeten worden? Dat is niet wat het publiek voor ogen staat.
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