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Beste Lezer (es),  

Met veel plezier bied ik u dit boek aan: 
`` CORONA- vaccin`` 

’panacee of vloek?’ 
 

De inhoud is als volgt: 
1. Inleiding 

2. Vaccinatie: 
2.1. Visie Dr. Hans Moolenburgh 

2.2. Visie Désirée Röver vs.  
Rijksvaccinatie programma 

2.3 Vaccin vs. Efficiëntie en Veiligheid 
2.4. Contract micro-chip 

2.5 Conclusie 
 

INTERMEZZO 
 1. Wat is een virus? 

2.  Georgia Guidestones  
3. Gesprek met een virus 

 
3. Visie op Corona:  

Matthew Ward (Gene Zijde) 
 

4. Andere auteurs: 
4.1. Ayurveda en vaccinatie – José van Burink 
4.2. Nanodeeltjes in vaccins – Jon Rappoport 

4.3. Hoe het middel erger werd dan de kwaal – Dr. Carrie Madje 
4.4. Een blik op corona en kansen – Berry Vincenta 

 
5. Tenslotte 

Ik hoop van harte dat de inhoud u zal aanspreken  
en zal leiden tot een verdere gedachtewisseling. 

 
Tilburg, september 2020 

 
Aad  
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1.  Inleiding 

    De wereld is in rep en roer.  
Door de komst van het virus Covid-19, dat zich met grote snelheid 
verspreidt over de gehele wereld en steeds opnieuw dodelijke en 
ernstig zieke slachtoffers veroorzaakt, lijkt de mensheid  voor een 
groot deel uit evenwicht te zijn geraakt. Niet alleen het virus wat 
op zich al ernstig en  ontwrichtend genoeg is – ook de economie 
krijgt in veel landen  een enorme dreun door de lockdown die 
door veel regeringen is uitgeroepen toen het virus hun land 
binnenviel, naast de angst en paniek die door heel wat mensen 
gevoeld werd (en nog steeds) is er ook het immense verdriet om 
het verliezen van dierbaren en de zorg over de financiële situatie.  
Velen verloren immers hun baan of gaan dit nog ondervinden 
tengevolge van regeringsmaatregelen om het virus in te dammen 
en onder controle te houden.  
 
Het is minmiddels zeker dat het virus grotendeels onbekend is en 
het onvoorspelbaar en verwoestend werkt in het lichaam van 
degenen die er mee besmet zijn. Ook als je er maar in lichte mate 
ziek van bent geworden kan de werking van dit virus ernstige 
moeheid, spierslapte, een minder concentratievermogen, etc. 
veroorzaken. Hoe meer bekend wordt over dit virus hoe meer 
vraagtekens er over ontstaan.  
Bekend is wel dat dit virus een sterk ontwrichtende werking heeft 
in de hele wereld. Niet alleen treft dit virus veel slachtoffers. Er 
zijn wereldwijd al behoorlijk veel mensen aan gestorven en 
degenen die het overleven hebben vaak langere tijd en mogelijk 
hun hele leven te maken met restverschijnselen. 
Maar ook wordt de economie wereldwijd ernstig getroffen. 
Dit virus werkt hoe dan ook destabibiliserend op velerlei terrein. 
Als dit virus bewust in de wereld los is gelaten door duistere 
machten om het aantal bewoners in de wereld te verkleinen, de 
wereld op vele fronten tegelijk te destabiliseren, lijkt het aardig te 
gaan lukken op dit moment. 
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De angst voor grote economische gevolgen en deze destabilisatie 
is groot bij regeringsleiders. Maar ook bij heel veel mensen. 
Het is daarom ook heel logisch dat er een enorm tempo zit in het 
ontwikkelen van vaccins tegen dit virus. Dat daaraan heel 
makkelijk voorbij gegaan wordt aan het veilig testen en ook 
daadwerkelijk de tijd daarvoor te nemen, wordt voor lief 
genomen. 
 
    Op dit moment speelt er naast het covid-19 virus nog van alles, 
ondermeer: de klimaatverandering, de milieu-en luchtvervuiling, 
politieke spanningen wereldwijd, de steeds groter wordende kloof 
tussen arm en rijk, de sociale media, de massale over-consumptie, 
niet alleen ten aanzien van voedsel maar van alle materiële zaken 
en geneugten. Het wordt hoog tijd voor zeer ingrijpende 
veranderingen op velerlei terrein.  
Mogelijk dat het virus ons dat leert inzien.  
 
De kritische vragen die hierbij meer en meer gesteld kunnen 
worden betreffen ook het ‘vaccinatie’-fenomeen. Dat is de inhoud 
van dit boek: 
. Wat  zijn vaccins eigenlijk? 
. Welke (bij)effecten kunnen onderkend worden? 
. Welke duistere bedoelingen zitten achter de farmacie?  
. Zijn er buitenaardse invloeden te traceren?  
 
De gehele wetenschappelijke wereld is in rep en roer en 
produceert talloze artikelen over fundamenteel onderzoek naar 
oorzaak en gevolgen van het rondwarende coronavirus.  
Steeds meer antwoorden komen er op gestelde vragen, die weer 
nieuwe vragen uitlokken enz. enz.  
 
Het vraagstuk van vaccinatie houdt mij al lang bezig. En niet 
vanwege het feit dat hiermee ziekten overwonnen kunnen 
worden, maar wel ten koste van veroorzaakte schade aan het 
immuunsysteem, diverse bijwerkingen door de gifstoffen in 
vaccins en psychische en fysieke gevolgen op langere termijn.  
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De ongelofelijke brutaliteit waarmee farmaceutische bedrijven 
vaccins op de markt brengen, die onvoldoende getest zijn en die 
veelal mislukt zijn omdat vele proefpersonen desastreuze effecten 
ondervonden, roept heel veel vraagtekens en bezorgdheid op. 
En alles wordt in het werk gesteld teneinde het financieel gewin te 
vergroten.   Dit soort bedrijven met hun producten genezen de 
mens niet, maar maken ze eerder ziek. 
   Als dan ook nog blijkt dat er pogingen worden ondernomen 
vanuit de Illuminati – Nieuwe Wereld Orde – om de zogenaamde 
overbevolking in aantal drastisch terug te brengen, ondermeer 
door aan vaccins  nano-deeltjes toe te gaan voegen, zijn de rapen 
helemaal gaar.  
De vele vragen  die er over het virus zijn, over de vele maatregelen 
die door regeringen genomen worden om dit virus te beteugelen, 
de twijfels over vaccins enz. brengen bij veel mensen nieuwe 
inzichten teweeg. 
Er is letterlijk sprake van voorschrijdende inzichten. Gelukkig loopt 
hiermee parallel een toenemende ‘brede maatschappelijke 
discussie’ naar wat de vrijheidheidsbeperkingen – lockdown – voor 
de individuele burger betekenen ten aanzien van  de 
mensenrechten.  Een soort modern slavernijgevoel maakt zich van 
velen meester. 
 
     Waar leidt dit allemaal naartoe?  
En hoe het met de vaccinatie-campagnes wereldwijd zal gaan 
verlopen qua logistiek?  
En dan is er ook nog de angst over de al dan niet veilige inhoud 
van de vaccins.  
Welke samenstelling aan (giftige) stoffen bevat het?  
        Zo zijn er allerlei onzekerheden te overwinnen. Los van de 
wereldwijde paniek over het toenemende aantal besmettingen tot 
hevige daadwerkelijke ziekten en ziekenhuisopnamen. 
Omdat er bij het ontwikkelen van een vaccin haast geboden is, 
worden er zeer essentiële onderzoeks-en testfasen  overgeslagen. 
Hierbij kun je de nodige ethische en medische vraagtekens zetten.  
        Er is veel actuele informatie beschikbaar over het onderwerp 
vaccinatie.  Ik heb een persoonlijke selectie gemaakt rond diverse 
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aspecten, die tesamen een redelijk overzicht geven –  ‘tour d’ 
horizon’. 
Omdat ik allang kritisch sta ten aanzien van vaccinaties in het 
algemeen, en heel wat mensen met mij, leek het mij zinvol om 
hierover een boek te publiceren. 
 
    De lezer zal aan de hand hiervan zich een goed beeld kunnen 
vormen over de plussen en minnen van het toedienen van vaccins. 
In dit geval betreft het het corona-vaccin, vanuit een breed 
perspectief, dat op redelijk korte termijn beschikbaar komt: begin 
2021?  Niet alleen wordt een kritische blik geworpen op de 
gevaren van de huidige entingen bij jonge kinderen,  maar de lijn 
wordt doorgetrokken  naar het nog te ontwikkelen  corona-vaccin.  
    In dit boek worden medische wetenschappers, kritische denkers 
aan het woord gelaten en gechannelde informatie doorgegeven.  
Uiteindelijk moet een ieder voor zichzelf besluiten zich al dan niet 
te laten inenten.   
 
Toelichting 
In dit boek passeren een beknopt aantal auteurs de revue, die elk 
verschillende accenten leggen rond het coronavirus, maar allen 
buitengewoon kritisch zijn op het vaccinatie-fenomeen.  
 
Prominente en erudiete vertegenwoordigers hiervan zijn 
ondermeer dr. Hans Moolenburgh en Désirée Röver (2.1 en 2.2).  
De ‘rode draad’ wordt vervolgd met een Belgische bijdrage over 
het falen van vaccins qua efficiëntie en veiligheid (2.3)  
Een zorgwekkende ontwikkeling is dat micro-chips en GPS-tags 
toegevoegd kunnen worden (2.4) 
Big Brother is dus heel dichtbij gekomen. 
 
Na het Intermezzo met diverse aandachtspunten rond het virus, 
wordt de visie op het coronavirus vanuit Gene Zijde verwoord (3). 
Een fascinerende weergave vanuit  een hoger geestelijk 
perspectief.  
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Vooral de positieve benadering wordt gevoed om deze pandemie 
te kunnen doorstaan, zowel in gezondheids- als in economisch 
opzicht. Kortom een morele steun voor  een ieder die er 
belangstelling voor heeft en voor open wil staan.  
 
In hoofdstuk 4 komen nog enkele andere auteurs aan het woord. 
Met dezelfde teneur in hun artikelen (relevante passages), 
namelijk dat het ‘alle hens aan dek’ is om collectief te blijven 
protesteren tegen de komende vaccinatiegolf.  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Een woord van dank aan mijn vrouw, 
José van Burink, voor haar waardevolle 

redactionele bijdragen aan dit boek 
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2.  Vaccinatie 

Dr. Hans Moolenburgh is 60 jaar huisarts geweest en heeft zich 
naast de reguliere geneeskunde, ook bekwaamd in de alternatieve 
richting. Hij heeft talrijke kritische medische boeken op zijn naam 
staan en veel lezingen gegeven. Het stopzetten van het fluorideren 
van het kraanwater is mede door hem gerealiseerd.  
Hij hekelde de gevaren van giftige kinder-vaccins, ontleend aan 
zijn eigen praktijk. En zijn ontwikkelde methode van ‘nosoden’ om 
de bij-effecten van entingen te neutraliseren.  
 
2.1.1  Gezond leven in een vervuilde wereld     (2017)   
           Hans Moolenburgh sr.  
 
Massavaccinaties 
    Hans Moolenburgh: ‘Wij kregen als kinderen – ik werd geboren in 1925 
– ongeveer in ons tweede jaar een vaccinatie met koepokvaccin dat met 
vijf schrapjes in de huid werd aangebracht. Dat gaf vijf zweetjes die met 
vijf littekens genazen die de rest van het leven zichtbaar bleven. Deze 
vaccinatie was bedoeld om de ziekte pokken tegen te houden en 
inderdaad verdwenen de pokken uit Europa en na de laatste epidemie 
van de negentiende eeuw uit de hele wereld. Later werd bij het bekijken 
van de statistieken bekend (maar zorgvuldig verzwegen) dat het niet de 
entingen waren waardoor de pokken verdwenen, maar doordat sinds het 
einde van de negentiende eeuw de hygiëne en de woonomstandigheden 
sterk verbeterden, waarbij mensen minder op elkaar geplakt leefden: de 
wandluis, die een van de overbengers van de ziekte was, verdween. 
Maar er was nog iets…Als we de ziektes in de loop van de geschiedenis 
bekijken dan zien we ze opkomen, een tijd heersen (zoals de pest) en dan, 
soms na een paar eeuwen, verdwijnen zonder menslijk ingrijpen. Gaven 
de overlevers langzaam maar zeker hun immuniteit door? In ieder geval is 
het duidelijk dat de groots opgezette koepokinentingen begonnen toen 
de pokken een steile duik naar beneden hadden gemaakt en er nog maar 
10 % van over was, en die duik gewoon naar nul dorrzette. De 
koepokinenting claimde dat succes voor zichzelf, wat net zo vreend was 
als  die muis en die olifant die samen over een houten brug wandelden, 
waarop de muis zei: ‘Wat stampen we lekker, hè?  
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    In ieder geval was één ding absoluut zeker: de enting gaf een van de 
allergemeenste complicaties, de encefalitis postvaccinalis, een soms 
dodelijke, soms voor het leven verminkende aandoening, die de hersenen 
stevig aan kon tasten. Duizenden mensen werden hierdoor getroffen en 
in het midden van de twintigste eeuw werd de vaccinatie wereldwijd 
afgeschaft.  
Ook bij andere epidemieën zagen we die merkwaardige golfbeweging 
opkomen, heersen en en verdwijnen en elke keer valt in de statistieken 
op dat entingen ertegen beginnen, als de ziekte al een eind in de dalende 
curve zit. Neem bijvoorbeeld difterie, waarbij het volledige succes aan de 
enting wordt toegeschreven, terwijl in de Tweede Wereldoorlog nog een 
fikse difterie-epidemie in Duitsland was en een Berlijnse kinderarts 
opmerkte dat op zijn afdeling de geënte en niet-geënte kinderen naast 
elkaar lagen dood te gaan. 
    Ik zeg hier niet dat entingen niet helpen. Dat doen ze soms wel. Maar ik 
zeg dat de autoriteiten er goed aan zouden doen zich wat bescheidener 
op te stellen.  
Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets nieuws en – naar later zou 
blijken – zeer slechts. De inenters, waarschijnlijk verblind door hun 
ethousiasme en gebrek aan historische kennis, daarbij later zeker 
aangemoedigd door de producerende fabrieken die de miljarden wel 
zagen zitten, begonnen een nieuw experiment. In plaats van zich te 
beperken en het aantal entingen, begon men een begerig oog te slaan op 
gewone kinderziekten, die meer en meer als levensgevaarlijk werden 
afgeschilderd.  
    Het was niet genoeg om mensen in te enten tegen tropische ziekten 
toen ze steeds verdere reizen gingen maken, men had zich in het hoofd 
gezet de jeugd kinderziektevrij te maken. Daarbij zag men over het hoofd, 
dat wij als kinderen van twee tot zes jaar, als de weerstand die we van 
onze moeder hadden meegekregen verdwenen was, heel netjes zo elk 
half jaar een van de kinderziekten als mazelen, rode hond, waterpokken 
en bof afwerkten, waarna we een natuurlijke en levenslange immuniteit 
hadden verkregen en tevens ons immunsysteem hadden getraind. Met 
een onbegrijpelijk en mijn inziens ook onverantwoordelijk fanatisme 
wilde men die ziektes nu allemaal uitroeien. En het publiek deed als 
makke schapen mee.   
Hoe vreemd zit toch de herinnering van mensen in elkaar. Er werd tegen 
de gewone kinderziekten (die bij verzwakte kinderen heel af en toe een 
complicatie gaven) een ware hetze ontketend. Ik heb zelf in vierenvijftig 
jaar praktijk (en ik had veel jonge gezinnen) nooit narigheden gezien.  
Even ziek en dat was het. De aan moediging om te enten en het kweken 
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van angst was echter dermate verfijnd, dat ik af en toe moeders op 
spreekuur had, die huilend vertelden dat toen ze op het 
consultatiebureau meldden, dat ze de enting wilden uitstellen, een arts 
briesend van woede tegen hen uitviel met de kreet: ‘Wilt u uw kind soms 
dood hebben?’ 
    Ik kreeg die moeders weer kalm door ze het antwoord te leren: “Nee, 
juist niet en daarom stel ik het nog even uit.’ De arts tegen wie ze zoiets 
durfden te zeggen had daar meestal niet van terug. Let wel: die artsen 
waren volledig te goeder trouw.  Ze geloofden absoluut wat ze zeien, 
alleen was het niet waar.  
    ‘Maar de polio dan? Wat zeg je daarvan?’ krijgt men bij die 
angstinstelling meteen naar het hoofd met een gezicht van: Nou, die zit! 
De huidige ouders, die al twee generaties voorbij het alleen maar pokken-
enten zijn, schijnen te denken dat wij vroeger door de kinderziekten 
gedecimeerd werden en dat zeker een groot aantal van ons door de polio 
op krukken liep. Ik zal u nu vertellen hoe het echt was: meestal trad er in 
juli en augustus bij de kinderen een zomerdiarree op, die enkele dagen 
duurde en met wat bosbessensap, kamillethee en bouillon (om zout aan 
te vullen) geruisloos genas. Dat was  het poliovirus dat  hier bezig was en 
wie dat had doorgemaakt was levenslang immuun. Slechts een heel enkel 
kind kreeg echt polio en dat was inderdaad een rotziekte die kon doden 
door ademstilstand (verlamming borstspieren) of voor het leven invalide 
kon maken.  
    Waarom overkwam dat maar zo weinig kinderen? De oplossing werd in 
1944 gevonden door een Duitse kinderarts. Deze man was de enige 
bevelhebbende officier in zijn stadje, maar in het civiele leven was hij 
natuurgeneeskundig geschoold arts.  Er kwam uit Zuid-Duitsland een fikse 
polio-epidemie opzetten, die verlammingen gaf bij de kinderen die 
inmiddels door de bombardementen in hun immuunsysteem waren 
verzwakt. De arts verordonneerde toen dat de kinderen elke morgen 
zonder ontbeten te hebben naar school moesten komen. Daar kregen ze 
nuchter een fikse theelepel rauwe zuurkool te eten en daarna mochten ze 
pas hun brood opeten. Het gevolg was dat de zeer nuttige 
melkzuurbacteriën sterk de overhand kregen en het virus zo geen kans 
zag door de darmwand heen te glippen en de zenuwbanen te bereiken 
(wat de manier is waarop  verlammingen ontstaan). De polio-epidemie 
kwam recht op het stadje af, zwiepte er links en rechts omheen en 
vervolgde zijn weg zonder dat de kinderen van het gelukkige stadje 
werden getroffen door verlammingen.  
    Even nog dit: waarom hadden de kinderen juist in juli en augustus meer 
last? Omdat in die maanden veel meer zoetigheid wordt gegeten en 
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gedronken. Limonades, zoete ijsjes, snoepjes, enzovoort bij de vele 
uitstapjes, beïnvloeden de darmflora sterk negatief.  
    Kreeg de Duitse kinderarts een standbeeld? Nee, het incident werd 
vergeten. Je kon er bovendien geen cent mee verdienen. Rauwe 
zuurkool? Belachelijk! 
    Tegenwoordig hebben we een geconfijte cultuur en bovendien tasten 
de vele antibiotica de darmflora nogal eens blijvend aan, dus we hebben 
een voor verlammingen gunstig klimaat geschapen. Daarom zeg ik tegen 
de moeders: ‘Ik begrijp dat je voor ziekten als polio bang bent. Ent die 
bijvoorbeeld met de elfde maand, maar dan als enkele injectie, want het 
zijn vaak de entcoctails die zoveel schade aanrichten’.  Was het maar zo 
eenvoudig.  Laten we eens iets verder nadenken: zijn de vaccinaties echt 
gevaarlijk of zit de oude man te bazelen?  
Stelt u zich een pasgeboren baby voor. Die heeft nog een onrijp 
immuunsysteem maar profiteert via de moeder van de met de geboorte 
meegegeven afweerstoffen. Juist in dit kwetsbare stadium, krijgt de baby 
in de zesde week (wat al veel te vroeg is) niet één ziekten, maar een 
coctail van zeven verschillende giftige ziektekiemen ingespoten.  Ze 
kunnen zich weliswaar niet meer vermenigvuldigen, maar giftig zijn ze. 
Daarnaast zijn er hulpstoffen toegevoegd die een hoge giftigheidsgraad 
hebben, vooral voor de hersenen, zoals gedurende tientallen jaren kwik 
(het ging er pas kort geleden uit) en aluminium (ook een hersengif) en 
verder een  kankerverwekkende stof als formaldehyde om het vaccin 
verder te activeren.  
    Bovendien speelt een kinderziekte als die gewoon is verkregen, zich af 
op huid (denk aan huidvlekken) en slijmvliezen. De ziekte roept zo een 
uitwendig afweersysteem op dat hierin gespecialiseerd is en getraind 
wordt, daarbij geholpen door de koorts. Maar bij het inenten wordt de 
narigheid meteen in de bloedbaan gebracht en wordt het hoofd-
immuunsysteem, het standaardleger om zo te zeggen, aangesproken waar 
het niet voor bedoeld is. Dat geeft bij veel kinderen een blijvende 
immuunzwakte.  
    En daarmee is het trieste verhaal niet af, was het maar zo.  Bij die 
plotselingen confrontatie met een hoge giflading moet het 
babylichaampje een overlevingstechniek toepassen – het kan namelijk 
nog geen weerstand opbouwen tegen de ziekten die het nu aantreft, 
want daar is het immuunsysteem nog niet rijp genoeg voor. Daarom bergt 
het de rotzooi zolang even op in vetweefsel. Je zou het niet zeggen bij een 
mollige baby, maar die heeft nog niet veel vetweefsel.  Met één frappante 
uitzondering: de hersenen. Die bevatten veel vetachtige substanties, in de 
zin van zeer belangrijke vetzuren. Daar wordt het gif als noodmaatregel 
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even in opgeborgen. Er is echter een moeilijkheid: tussen het bloed, waar 
het gif zo snle mogelijk uit moet, en de hersenen bestaat de zogenaamde 
bloed-hersenbarrière, die dat allerbelangrijkste bestuursorgaan van ons 
lichaam beschermt tegen bacteriën, virussen en vergiftiging.  De 
moeilijkheid is echter dat niet alleen het immuunsysteem van de baby 
nog onrijp is, maar ook de bloed-hersenbarrière, en dus bereikt deze 
gifstroom de hersenen wél.  Daar worden de hersenvetten ineens enorm 
bedreigd, een nieuwe situatie in de wereldgeschiedenis.  
   Wat gebeurt er? Het enige laatste redmiddel dat het lichaam kent treedt 
in werking: de steun-en immuuncellen in de hersenen komen in beweging 
en vallen het gif aan op de enige manier die in deze noodsituatie mogelijk 
is, door het proberen te verbranden – ze veroorzaken een ontsteking. 
Men kan gerust stellen dat 99 % van de zeer vroege inentingen een 
ontsteking veroorzaakt om het gif heen. Als dat in de bovenarm gebeurt 
en een rode harde plek ontstaat, is er geen man overboord, maar een 
ontsteking in de hersenen tast behalve het gif ook het zeuwstelsel aan. Nu 
kan hersenweefsel dat ontsoken is geen pijn doen of jeuken, dus men 
merkt er niet zoveel van, behalve soms een zeer indringend, aanhoudend 
gekrijs van de baby die niet te stillen is door troosten.  Aangezien 
hersenweefsel op zich geen pijngevoel heeft, kan het krijsen mijn inziens 
op twee manieren worden verklaard: doordat er in de zenuwbanen 
onrust optreedt, wat het kindje geen rust meer geeft terwijl het veel 
behoort te slapen, en het zou kunnen dat de ontsteking zo’n reactie geeft 
dat de hersenen wat uitzetten waardoor een druk wordt uitgeoefend op 
de hersenvliezen en dat geeft hevige pijn. In natuurgeneeskundige 
kringen noemen we dit soort krijsen ‘hersenhuilen’ en het wordt opgevat 
als een ernstig waarschuwingsteken. Wie echter de dokterspraktijk 
opbelt, wordt gerustgesteld: dat gaat vanzelf weer over – en dat doet het 
ook. Maar inmiddels zijn er wel zeer belangrijke zenuwcellen aangetast.  
    Nu is het vreemde dat de autoriteiten een axioma hebben opgesteld: 
naverschijnselen bij de vaccinaties treden uitsluitend de eerste week op. 
Waar dat sprookje vandaan komt is me een raadsel maar het ontslaat de 
enters  van verantwoordelijkheid voor latere calamiteiten.  En die zijn er 
wel. Ik zal u straks enkele pregnante voorbeelden noemen, maar ik kan u 
nu al zeggen dat het opvallend is dat sinds de zeer vroege inentingen één 
bepaalde aandoening is ontploft die we vóór de massa-inentingen op zeer 
jonge leeftijd niet kenden: ADHD (dat zijn leer-en gedragsmoeilijkheden, 
precies wat je zou verwachten bij aantastingen van de hersenen). Vroeger 
had je in de schoolklas wel eens gewoon een erg druk kind, dat toen ik 
nog jong was een ‘kwikzilvertje’ werd genoemd en later – want alles 
kreeg duurdere namen – een hyperactief kind.  Nu werden ze echter een 
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groot probleem en een Duits rapport meldt niet altijd dezelfde 
percentages – dat verschilt van plek tot plek – maar soms kan een 
schoolklas wel tot 40% kinderen bevatten met ADHD. Dertig jaar geleden 
was nog ondenkbaar. Nu zeg ik niet dat die allemaal door de 
massaentingen worden veroorzaakt maar een deel hoogstwaarschijnlijk 
wel. 
    Maar, zoals gezegd: latere aandoeningen worden niet erkend, want de 
eerste week na de massaenting is allang voorbij en door iedereen 
vergeten. Dus alleen als er in de eerste week een ramp gebeurt, wil men 
nog wel aannemen dat het door de enting komt – tenzij de ramp te erg is, 
zoals bij de totaal onnodige Mexicaanse griepentingen,  waarbij in de 
eerste week kinderen stierven. 
Dan wordt alles op alles gezet een andere oorzaak te geven. Ook de 
rampzalige narcolepsie, de slaapziekte, die het kind gehandicapt maakte 
werd massaal verzwegen. Deze feiten zijn afkomstig van de Amerikaanse 
neurochirurg Russel Blaylock die ze in een groot interview bekend heeft 
gemaakt, dat ondermeer via YouTube is terug te vinden.  
    Ik heb deze feiten slechts verwerkt tot hapklare brokken en ik kan ze 
volledig bevestigen uit jarenlange praktijk. Al die jaren zag ik kinderen uit 
het hele land en zelfs uit België met allerlei chronische klachten die soms 
jaren bestonden en waar andere artsen niets aan hadden kunnen doen. 
De onderliggende oorzaak bleek vaak een overblijfsel van de entingen te 
zijn.  Dat die inderdaad de basisoorzaak waren, bleek uit het feit dat de 
zieke kinderen blijvend genazen als ik een tegengif had gegeven tegen de 
specifieke cocktail, waarna de klachten ontstaan waren. Deze klachten 
leken soms vrij algemeen, zoals chronische luchtwegaandoeningen, neus-
keel- ooraandoeningen en eczemen. Die klachten bestonden vroeger ook  
maar groeide het kind er in de meeste gevallen overheen. Bij entschade 
gingen die ziekten echter niet meer over, omdat de immuunsystemen van 
de kinderen er niet meer tegen opgewassen waren.  Daar kwam pas een 
einde aan wanneer ze door therapie het oude gif dat nog ergens 
bivakkeerde, vaak via een heftig opvlammen van de klachten, hadden 
uitgescheiden.  Er ontstonden echter ook nieuwe aandoeningen van 
neurologische aard die men vroeger nauwelijks of niet bij kinderen zag, 
zoals flauwtes, eindeloos – vooral ook ’s nachts – huilen en dergelijke. 
Wilt u over die gevallen lezen, er staan wat voorbeelden in mijn boek over 
kinderziekten: U kunt veel meer dan u denkt. 
    Besef wel hoe groot het probleem is! Begrijp tot in al uw vezelen, dat 
een baby tegenwoordig geen onbezorgde babytijd meer heeft, zoals dat 
in normale omstandigheden sinds mensenheugenis het geval was. De 
hedendaagse baby heeft als hij veertien maanden is al vierendertig 
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porties gif gehad, verdeeld over maandelijkse entingen. En daar houdt het 
helaas niet mee op: er staan nog vijftien soorten vaccinaties te trappelen 
van ongeduld om in het rijksvaccinatieprogramma te worden 
opgenomen’… 
(blz. 69-75)    
 

 

Ik hoorde dat de ademklachten ontstaan waren na een DKTP-enting en 
gaf als behandeling de zogenaamde DKTP-nosode.   
Dit is het homeopatische preparaat dat gemaakt wordt door DKTP-
vloeistof ritmisch zo te verdunnen dat het bij een bepaalde 
verdunningsgraad van ziekmakend tot genezend preparaat wordt.  
Na slechts één dosering was het kindje blijvend van de klachten af. 
Beginners luck? Nee, zeker niet. De nosoden boden werkelijk een 
uitkomst bij beschadigingen van het ademcentrum in de hersenen door 
de enting. Vooral de kinkhoestfractie in het vaccin was een kwade pier. 
Dat wisten de entingsautoriteiten na ongeveer dertig jaar enten. (blz. 78) 
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Autisme 
Deze aandoening is sinds de massentingen goed op gang kwamen 
(aanvankelijk in de VS) duidelijk toegenomen:  
1991: 1 op 100.000; 2001: 1 op 1000; 2009: 1 op 150; 2014; 1 op 68.  
 
De eerste die een verband meende te hebben gevonden tussen de 
toename van autisme en de entingen, was een Engelse kinderarts die bij 
autistische kinderen regelmatig het mazelenvirus in de darmen aantrof en 
dacht dat de BMR-enting er mee te maken kon hebben.  
De grote onderzoeker op dit gebied was echter een Limburgse arts Tinus 
Smits, die een aantal autistische kinderen met behulp van een heel 
speciale nosodenreeks wist te genezen. Hij ontdekte dat ook andere dan 
de BMR-entingen een oorzaak konden zijn. Hij waarschuwde in de krant 
voor de entingen en werd prompt door de inspecteur van de 
Volksgezondheid aangeklaagd.  
    Ik kende Tinus goed en eerlijk gezegd kon ik zijn vondsten nauwelijks 
geloven totdat ik een autistisch jongetje op spreekuur kreeg dat geen 
contact maakte. Hij zat op de basisschool te wachten tot hij naar een 
speciale scchool kon, deed er niets en zat allen maar uit het raam te kijken 
– niet rustig, maar almaar draaiend op zijn stoel. Hij had geen vriendjes. 
Bij navraag bleek dat dit ontstaan was in zijn vijftiende levensmaand, dus 
vlak na de BMR-enting. De moeder was een sportieve vrouw en wilde – al 
was dit de eerste keer dat ik hiermee te maken had – de BMR-nosoden 
best proberen.  Na veertien dagen werd het kind ineens wakker, ik kan 
het niet anders uitdrukken, en veranderde in een levendig, actief kind, dat 
bovenmatig intelligent bleek te zijn… 
 
Vooral de cocktails van entstoffen zijn zo gevaarlijk omdat het lichaam die 
niet kan verwerken, speciaal dat van jonge kinderenm niet. Wij hebben 
kans gezien een hele generatie op te laten  groeien met beschadigde 
immuunsystemen, juist in een door en door vergiftigde tijd waarin ze die 
dubbel en dwars nodig hebben.  
Deze gifstroom begon te vloeien uit een simpele bron, de koepokenting. 
Het is opvallend dat we niets van onze fouten hebben geleerd, die bron 
bleek immers zelf ontzagwekkende narigheid te hebben veroorzaakt.’  
(blz. 79) 
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2.1.2   Op je gezondheid  (2005)   H.C. Moolenburgh 
Vaccinaties 
Hans Moolenburgh: ‘Het gaat hier om het grootste en meest 
onverantwoordelijke massa-experiment dat ooit in de wereldgeschiedenis 
op de mensheid is toegepast, namelijk de massavaccinaties.  
Voor de Tweede Wereldoorlog bestond er maar één vaccinatie: die tegen 
de pokken, met behulp  van het koepokvaccin. Het is nog steeds 
onduidelijk wat dit vaccin precies gedaan heeft, want de pokkenepidemie 
begon al lang te dalen voor men massaal begon te enten.  Epidemiën en 
ziektebeelden hebben hebben nu eenmaal de eigenaardigheid dat ze 
komen en gaan. De vraag is of men met de koepokenting achter de feiten 
aan heeft gehold. Zeker is dat er, toen de pokken in Europa allang niet 
meer voorkwamen, veel slachtoffers waren van de zo gevreesde 
encephalitis postvaccinalis, de hersenontsteking direct na de enting.  Veel 
kinderen stierven, velen hielden blijvend hersenletsel over. Ik herinner 
me een jongetje uit mijn kleuterklas die aan de enting een vorm van 
epilepsie had overgehouden.  
Heden ten dage is de koepokvaccinatie afgeschaft, naar men zegt omdat 
de pokken uitgestorven zijn.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog is men fanatiek begonnen met een zich 
steeds uitbreid vaccinatieprogramma. Het schema in Nederland ziet er nu 
zo uit:  
twee maanden         DKTP 1  + HIB 1 
drie maanden           DKTP 2  + HIB 2 
vier maanden           DKTP 3  +  HIB 3 
elf maanden             DKTP 4  +  HIB 4 
veertien maanden  BMR 1 
vier jaar                     DTP 1 
negen jaar                 DTP 2  + BMR 2  
 
Verder wordt er massaal tegen meningitis C geënt en overweegt men de 
mogelijkheid hepatitis-B-vaccin en pneumokokkenvaccin toe te voegen. 
De hepatitis B is weliswaar grotendeels een probleem bij drugsgebruikers 
die met vieze naalden spuiten (daarom vroeger de ‘spuitenhepatitis’ 
genoemd), maar het zou ‘discriminatie’ tegenover de latere 
drugsgebruikers zijn als niet elk kind werd ingeëent. Voor medische 
studenten is de enting verplicht, wat regelrecht indruist tegen het 
grondwetsartikel ter bescherming van de Persoonlijke Integriteit.  
   



17 
 

In de tweeëntwintig entingen met zes verschillende ziektes die een baby 
vóór de vijftiende maand te verwerken krijgt, zitten niet alleen de gedode 
ziektekiemen van de ziekten waar het om gaat, maar de ampullen 
bevatten bovendien ook de volgende stoffen:  
Ethyleenglycol              dit is antivries 
Fenol                              dit is een desinfectans 
Formaldehyde              een kankerverwekkende  stof 
Aluminium                    er is mogelijk een verband met de ziekte 
                                        van Alzheimer 
Thimerosal                    gevaarlijk  voor de hersenen 
Neomycine                    kan  allergische reacties geven 
Streptomycine             geeft ook kans op allergische reacties 
Dit lijstje komt uit de VS, maar het onze zal hier niet veel van afwijken.  
 
    De vaccins worden gekweekt in dierlijke en menselijke weefsels,  zoals 
de nieren van apen, de embryo’s van kippen, embryonale cellen van 
marmotjes, kalfsserum en menselijke cellen uit geaborteerde foetussen.  
    Iedere intelligente leek kan begrijpen dat hier moeilijkheden van 
moeten komen.  
Ten eerste is het hoogtst onnatuurlijk om kinderen met allerlei 
ziektekiemen tegelijk op te zadelen. Geen kind kreeg ooit difterie, 
kinkhoest,tetanus, poliomyelytis en een haemophilusinfectie op één dag.  
Ten tweede omzeilt men met de prik de eerste verdedigingslinie van het 
lichaam, namelijk huid en slijmvliezen.  Dat zijn de delen van het lichaam 
waar de eerste confrontatie van het kind met ziekten moet plaatsvinden. 
Men spreekt de hoofdverdediging aan, namelijk het bloed, en put 
daarmee het immuunsysteem uit.  
Ten derde is het immuunsysteem van de baby’s nog allesbehalve klaar 
voor zo’n confrontatie.  Eigenlijk zou je niet voor de leeftijd van anderhalf 
à twee jaar voorzichtig met de hoogstnoodzakelijke vaccinaties tegen 
tetanus en polio mogen beginnen.  
    De hoeveelheid bijverschijnselen van de entingen vliegen dan ook de 
pan uit; ik zie ze vrijwel dagelijks. Vooral de kinkhoestenting is voor veel 
kinderen een ramp.  Er komt overigens een nieuw kinkhoestvaccin op de 
markt.  
    Wat bijvoorbeeld te denken van een gezond geboren meisje van nu 
zeven maanden dat direct na de tweede enting een massaal eczeem 
kreeg?  De moeder had veel moeite met het consultatiebureau, omdat 
men daar erg op de derde enting aandrong, die de moeder uit schrik niet 
had laten geven. Meestal wordt sussend en bagatelliserend gereageerd 
als de ouders een verband tussen de klacht en de vaccinatie leggen.’ 



18 
 

    



19 
 

 De arts Peter Mansfield uit York in Engeland heeft berekend dat 35 % van 
de kinderen in onze samenleving een min of meer chronische klacht heeft 
en het is mijn vaste overtuiging dat de te vele en te vroege vaccinaties 
daar een belangrijke bijdrage aan leveren…’    (blz. 46-47) 
 

 

2.2    Dérsirée Röver 

Zij is een expert op het gebied van vaccinaties in Nederland. En 
actief op het gebied van bewustwording over de gevaren van 
vaccinaties.  Ze is zoals ze zelf zegt: Medisch research journalist’. 
Alhoewel geen arts zijnde heeft ze de expertise verkregen door 
onafhankelijk onderzoek te doen. 
Zo is o.a een doorwrochte studie tot stand gekomen over het Rijks 
Vaccinatie Programma (RVP-vaccins) en met name een analyse 
naar de inhoudsstoffen van de vaccins.  
Zij heeft ook nog een baanbrekend boek over 
Baarmoederhalskanker (2009) op haar naam staan met 
onthullende feiten over de verzwegen bijwerkingen van de HPV-
vaccins. 

 

 

 

Het volgende zeer kritische statement is de start van een 
uitgebreide compilatie. 
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Het volgende overzicht betreft de Inhoudsstoffen  
van de RVP-vaccins. 

Het is onvoorstelbaar wat er aan soorten oneigenlijke 
stoffen  in de bloedstroom terechtkomen. 
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2.3  Vaccin vs. efficiëntie  en  veiligheid     
Nieuwsbrief    (www.vaccinatieschade.be  juni 2020) 
 
 
HET VACCIN 
    Het was o zo voorspelbaar dat een nieuw vaccin naar voor geschoven 
zou worden als dé oplossing voor de coronacrisis. En er zijn er een heel 
pak in ontwikkeling, 115 in totaal, waarvan een 70 aangezien worden als 
‘serieuze’ kandidaten.  De theorie daarachter is even simplistisch als 
altijd: als we allemaal ingeënt zijn verdwijnt het virus vanzelf.  Maar is dat 
ook zo?  Geenszins! 
 
A. DE EFFICIËNTIE 
 
Er blijven tal van vragen bestaan rond de efficiëntie van de coronavaccins 
die momenteel in de maak zijn. 

• Ten eerste: “het” corona virus bestaat niet.  Er zijn tal van 
genetische varianten, en die wijzigen elk jaar opnieuw.  Elk 
vaccin dat nu ontwikkeld wordt zal gericht zijn tegen covid- 
19.  De kans dat we in de toekomst opnieuw een epidemie 
krijgen met covid-19 is echter miniem.  Wel dat er opnieuw een 
corona virus zal aangetroffen worden onder de griepvirussen, 
maar dat is niets nieuws, dat gebeurt elk jaar opnieuw! 7 à 15 % 
van alle griepvirussen zijn coronavirussen, elk jaar 
opnieuw.  Maar geen covid 19.  Misschien covid 20, of 21, 
of…  Zal een nieuw ontwikkeld vaccin ook efficiënt zijn tegen de 
nieuwe, genetisch gewijzigde coronavirussen die we kunnen 
verwachten?  Dat terwijl nu reeds ruim 500 verschillende 
genetische lijnen bekend zijn?  Weinig waarschijnlijk!  Kortom: 
welk vaccin men ook ontwikkelt, het zal te laat komen voor deze 
epidemie, en wellicht nutteloos zijn voor de volgende. 

• Ten tweede is er nog nooit een efficiënt coronavaccin in gebruik 
genomen, niet bij SARS, niet bij MERS. 

• Ten derde is de voornaamste kandidaat een totaal nieuw type 
vaccin, een mRNA vaccin.  Niet alleen qua veiligheid maar ook 
qua efficiëntie moeten dergelijke vaccins hun waarde nog 
bewijzen. 

• Ten vierde is er geen enkele garantie dat de toekomstige 
coronavaccins ook langdurig werkzaam zullen zijn.  Nu reeds 
voorspelt viroloog Saelens dat het vaccin allicht herhaaldelijk zal 
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moeten toegediend worden.  Enkel langdurige opvolging van 
gevaccineerde proefpersonen kan dit uitwijzen, maar dat staat 
niet op de agenda. 

• Ten vijfde is de productie van antistoffen geen goede parameter 
voor de efficiëntie van een vaccin.  Antistoffen vormen de 
“humorale immuniteit” terwijl de “cellulaire immuniteit” veel 
belangrijker is.  Overigens zijn niet alle antistoffen dezelfde (zie 
onder).  

• Ten zesde worden alle vaccins gebaseerd op het momenteel 
circulerende virus, of tenminste: op de honderden varianten die 
nu reeds vastgesteld zijn.  Ongetwijfeld zal het virus verder 
wijzigen (muteren), en het is ten zeerste de vraag hoe efficiënt 
het vaccin zal beschermen tegen deze gemuteerde 
virussen.  Dan komen we in hetzelfde doodlopende straatje 
terecht als met de vaccins tegen mazelen, bof en kinkhoest. 

• Ten zevende is het excuus voor massale vaccinatie dat men op 
die manier “groepsimmuniteit” kan opwekken.  Dit is een 
complete illusie.  Geen enkel vaccin heeft tot nog toe voor 
groepsimmuniteit kunnen zorgen, en een covidvaccin zal op 
deze regel geen uitzondering vormen.   

 
B. DE VEILIGHEID 
 
    Meer nog dan de efficiëntie van een coronavaccin baart de veiligheid 
ervan ons grote zorgen. 
Ten eerste: om een vaccin te ontwikkelen en degelijk te testen zijn er 
jaren nodig, minimum 5 à 10 jaar.  Gebeurt dat niet, dan neemt men 
ongelofelijke en onverantwoorde risico’s qua veiligheid van het 
vaccin.  Zelfs al maakt men gebruik van een variatie op een reeds vroeger 
ontwikkeld vaccin, zoals bij een aantal kandidaat vaccins het geval is, ook 
dan dient de veiligheid grondig getest voor men het massaal kan 
toedienen, en dat kost tijd, veel tijd: 5 à 20 jaar.  En die tijd is er niet.  Om 
tijd te winnen wil Sanofi als basis voor zijn covid-vaccin een oud SARS-
vaccin gebruiken, SARS 2.0 zeg maar, maar ook dat vaccin is indertijd 
(2002) niet op mensen getest om zijn veiligheid aan te tonen.  Zelfs de 
verantwoordelijke voor Europa binnen de WHO voorspelt dat een vaccin 
nog ruim een jaar op zich zal laten wachten. En dat natuurlijk in de 
veronderstelling dat alles volgens plan verloopt. 
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De ontwikkeling van het vaccin is een wedloop tegen de tijd, en dat maakt 
dat men, om tijd te winnen, gaat vals spelen, een loopje neemt met de 
standaard veiligheidsmaatregelen. 
 
Ten tweede: hoe grondig zal het vaccin getest worden op proefdieren? 
Anthony Fauci van het National Institute of Health, besliste dat men zich 
kon permitteren deze stap over te slaan, ondanks de slechte ervaringen 
met coronavaccins in het verleden (zie verder). Nu reeds slaan belangrijke 
kandidaten, zoals farmaceut Moderna , dit elementair onderdeel van het 
onderzoek gewoon over.  Begin maart begonnen ze al testpersonen te 
recruteren zonder zich moe te maken aan dierproeven.  Volgens 
epidemioloog Van Damme worden nu reeds 5 vaccins uitgetest op 
mensen zonder voorafgaande dierproeven.  Hoe belangrijk testen op 
proefdieren ook zijn, ze garanderen nog niets.  Bij vroegere experimenten 
met coronavirussen op muizen bleken deze dieren immers veel minder 
vatbaar te zijn voor infecties met dit virus dan mensen.   
 
Ten derde: hoe lang zal het vaccin na toediening op proefpersonen 
geëvalueerd worden qua efficiëntie en veiligheid voor het algemeen zal 
worden toegepast?  Er is een periode nodig van drie jaar voor de 
laattijdige, chronische gevolgen van vaccinatie duidelijk worden, zoals 
gebleken is uit de samenhang tussen MS en hepatitis B-vaccinatie.  Het is 
alvast niet de bedoeling die periode te respecteren voor een coronavaccin 
op de markt gebracht wordt. 
Een essentiële voorwaarde voor de evaluatie van een vaccin is eveneens 
de vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, en tussen 
gevaccineerden en de ontvangers van een écht placebo (niet werkzaam 
vaccin).  Dit gebeurt nu zelfs niet voor de klassieke vaccins, laat staan dat 
men zich daar druk over gaat maken bij de ontwikkeling van een 
“urgentie” vaccin. 
 
Ten vierde: nu reeds waarschuwen virologen dat elke griepvaccinatie 
aanleiding geeft tot een verschuiving in het biologisch evenwicht.  De 
bekende virussen waartegen gevaccineerd wordt moeten wijken maar 
worden stante pede vervangen door andere stammen die het gevormde 
biologisch vacuum opvullen.  Het meeste kans maken dan nieuwe 
virussen waartegen niemand reeds immuniteit heeft kunnen ontwikkelen, 
met het risico op een nieuwe pandemie.  Op die manier kan een 
vaccinatiecampagne het risico op een ernstige nieuwe epidemie groter 
maken dan het al is.  Het risico is dus groot dat een covid-

https://www.statnews.com/2020/03/11/researchers-rush-to-start-moderna-coronavirus-vaccine-trial-without-usual-animal-testing/
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vaccinatiecampagne niet het einde betekent van de pandemie, maar het 
begin van een nieuwe golf. 
 
Ten vijfde riskeert men na corona-vaccinatie meer risico te lopen op 
complicaties van de infectie dan zonder vaccinatie.  Reeds in 2005 werd 
vastgesteld dat gevaccineerde dieren ernstige complicaties kregen na 
contact met het virus (a).  Toen men in 2012 op proefdieren 
experimenteerde met vier verschillende SARS-CoV vaccins werd opnieuw 
vastgesteld dat ze na vaccinatie wel immuniteit ontwikkelden, maar na 
contact met het wildvirus veel zwaardere complicaties deden dan niet-
gevaccineerde dieren. Ter hoogte van de longen deden zich bij deze 
dieren overgevoeligheidsreacties voor van het Th2-type (b).  En laat dat 
nu net de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Er trad een overreactie  op die 
de complicaties uitlokte, zoals ontstekingen over het hele lichaam, 
longproblemen, en overlijden.  Geheel onverwacht was die observatie 
niet, want in 1967 had men reeds hetzelfde vastgesteld na een 
experimenteel RSV-vaccin  waarbij twee kinderen stierven.  
 
Ten zesde: hoe gerust mogen we zijn over de veiligheid van het vaccin 
wanneer toekomstige producenten van het vaccin vrijgesteld worden van 
juridische aansprakelijkheid  voor hun product?  Dit gebeurde in de USA 
reeds op 4 februari, toen er in het land nog slechts 11 bevestigde infecties 
met covid bekend waren.  Het feit dat het vaccin tegen een vorig corona 
virus (SARS) nooit echt van de grond kwam is alvast niet echt 
geruststellend. 
 
Ten zevende: wetenschappers stellen dat een covid-19 infectie weinig 
immuniteit oplevert voor wie die infectie heeft doorgemaakt.  Als dat 
klopt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen?  So wie so is het geringe 
vermogen van het virus om immuniteit op te wekken een zware 
struikelsteen bij de ontwikkeling van een vaccin.  Een struikelsteen die 
men probeert te omzeilen door aan het vaccin stoffen toe te voegen die 
de immuunreactie versterken (adjuvantia).  Maar wat daarvan de 
desastreuze gevolgen zijn is intussen ook genoegzaam bekend (zie boekje 
“Vaccinaties en het immuunsysteem van dr. Gaublomme).  Het gaat zelfs  
zover dat twee concurrenten, Sanofi en GSK, samenwerken op dit 
vlak.  Sanofi wil het adjuvans van GSK gebruiken voor zijn coronavaccin. 
 
Ten achtste: de gelijkenissen tussen het toenmalige SARSvirus en Covid-19 
zijn overigens  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/pdf/pone.0035421.pdf
https://cvi.asm.org/content/cdli/23/3/189.full.pdf
https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c94b3721-ea3d-464f-b8cc-68adb387220c
https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=c94b3721-ea3d-464f-b8cc-68adb387220c
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treffend.  Beiden zijn coronavirussen, beiden ontstonden in China, in een 
dichtbevolkte en zwaar gepollueerde omgeving, beide teisteren 
hoofdzakelijk de longen, beide treffen vooral oudere personen…  Niets 
nieuws onder de zon?  In het decembernummer van ’t Prikje 2003 werd 
ge schreven we over het SARS-vaccin: 
“Er is echter één klein probleempje met SARSvaccins: ze kunnen de ziekte 
net zo goed erger maken als bestrijden!  Coronavirussen, waartoe men 
het SARSvirus rekent, kunnen zich in de macrofagen (witte bloedcellen die 
de virussen, gemerkt door antistoffen, als het ware opeten) 
vermenigvuldigen.  Daardoor wordt het virus dan verspreid in plaats van 
opgeruimd, en verergert de infectie zienderogen.  Men noemt dit 
fenomeen “antilichaam gemedieerde stimulatie”. 
Als dit gold voor het SARSvaccin dan geldt het ook voor het Covid-19 
vaccin.  Of erger. 
 
Voorbarige plannen 
    Hoe voorbarig de plannen van vaccinproducenten wel kunnen zijn 
illustreert de Pharmagigant Johnson & Johnson, grote baas van Janssen 
farmaceutica.  In een interview  met Verywell Health in april dit jaar 
vertelt dr. Nettles van J&J dat de firma in januari 2020 begon met het 
produceren en testen van een covid-19 vaccin.  Op 30 maart, twee 
maanden later, kondigt de woordvoerder aan dat de firma reeds 
begonnen is met de productie van haar vaccin, dat in september dit jaar 
de fase-1 proeven zullen starten, en dat tegen het eerste trimester van 
2021 reeds een voorraad van het vaccin zal beschikbaar zijn voor 
gebruik!  Tegen eind 2020 wil J&J reeds 600.000 dosissen van het vaccin 
klaar hebben liggen!  Ontwikkeling, testen en productie, alles op amper 
een jaar tijd!  Hallelujah!  Nettles gaat verder: “Wat ik bedoel wanneer ik 
zeg dat we produceren ‘op risico van…’ is dat we niet wachten op de 
resultaten van de fase 1 klinische studies om aan te tonen dat het vaccin 
werkt voor we beginnen met de productie ervan op grote schaal”.  Voor 
alle duidelijkheid: fase 1 is slechts het begin van het echte onderzoek, op 
een zeer beperkt aantal personen.  Normaal kan een vaccin pas 
goedgekeurd worden wanneer in fase 2 en 3 dit aantal proefpersonen is 
uitgebreid tot vele duizenden, en wanneer in al die fases zowel de 
efficiëntie als de veiligheid van het vaccin over een langere periode zijn 
bewezen.  Dit hele verloop neemt minimum vijf jaar in beslag, meestal 
langer.  Niets daarvan bij het covid-19 vaccin!  J&J maakt gewoon gebruik 
van een oud vaccin op basis van een adenovirus, stopt er een stuk 
genetisch materiaal van covid-19 in (AdVac technologie), en klaar is 
kees.  Simpel, toch? 

https://www.verywellhealth.com/covid-19-vaccine-johnson-and-johnson-4802471
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     Gezien er geen enkel bewijs is van hoe lang een covid-19 vaccin zal 
werken verwacht men dat het jaarlijks zal moeten herhaald worden, net 
als het griepvaccin.  Zeker als men tegen dan met een “nieuw en beter” 
vaccin op de proppen komt.  7 miljard vaccins per jaar: mooi vooruitzicht 
toch?  Maar J&J bevindt zich in goed gezelschap om dit te 
realiseren.  Volgens Nettles hebben ze een ‘partnership’ aangegaan met 
BARDA, de ‘Biomedical Advanced Research and Development Authority’ 
een onderdeel van de Amerikaanse overheid die het land moet 
beschermen tegen pandemieën, bioterrorisme of een aanval met 
kernwapens.  Samen hebben ze reeds een miljard dollar geïnvesteerd in 
de productie van een covid-19 vaccin.  Een investering van een orde van 
grootte dat ze zo goed als uitsluit dat het vaccin ooit in de prullenmand 
terecht komt.  Bovendien is J&J ook nog betrokken bij de ontwikkeling 
van medicijnen tegen de aandoening.  En sleutelen ze nog aan een paar 
andere versies voor een covid-19 vaccin.  Succes verzekerd! 
    Moderna, de ‘chouchou’ van Bill Gates, gaat er nog harder 
tegenaan.  Terwijl het genoom van het covid-19 virus pas op 7 januari 
ontrafeld werd door de Chinezen, had de firma minder dan een week 
later reeds een kandidaat molecule klaar voor een vaccin.  Op 24 februari 
werden reeds een aantal stalen verstuurd naar Bethesda voor de start van 
de eerste klinische testen!  Begin maart werd begonnen met de 
recrutering van de eerste 45 testpersonen.  De planning was twee (!) 
dosissen van het vaccin toe te dienen met een maand tussentijd.  De 
kandidaten ontvangen ieder 1.100$ voor hun gewaardeerde 
medewerking.  Het document voor ‘geïnformeerde toestemming’ dat de 
kandidaten moeten ondertekenen, en dat de risico’s beschrijft dat ze 
eventueel kunnen lopen tijdens het experiment, werd door Moderna niet 
vrijgegeven. 
    Eric Snijder, moleculair viroloog aan het Leiden University Medical 
Center vindt het “nuttig” om een vaccin reeds uit te testen op kwetsbare 
patiënten of zorgverleners nog voor de onderzoeksfase is afgerond.  Plots 
blijken alle morele en deontologische grenzen onbestaande wegens de 
‘hoogdringendheid’ van de ontwikkeling van het vaccin. 
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Nog meer vragen en onzekerheden 
    Wanneer moet men vaccineren?  Het vaccin heeft geen zin wanneer 
een nieuwe epidemie niet hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door dit 
corona virus.  Maar als dat wel zo is, dan komt de vaccinatie te laat, op 
het moment dat de epidemie reeds de wereld overspoelt.  Toch nog 
vaccineren te midden van een epidemie is zinloos en gevaarlijk. Reeds 
besmette personen toch nog vaccineren leidt tot incubatie-vaccinaties, 
met alle nadelige gevolgen van dien, waaronder ernstiger 
nevenwerkingen dan bij niet-geïnfecteerden. 
 
Problemen bij invoering van een coronavaccin 
     De simplistische redenering van ‘gevaccineerd = veilig en beschermd’ 
zal nog maar eens de basis zijn voor de overheid om het coronavaccin 
warm aan te bevelen, zo niet te verplichten.  Echter, diezelfde overheid 
moet zich van twee dingen bewust zijn: 
1° Wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en genezen is, is immuun, wat 
de virologen ook beweren.  Wanneer die het tegendeel beweren is er 
niets mis met de immuniteit, maar met hun test.  Genezen patiënten toch 
nog vaccineren is onverantwoord om drie redenen: a) het nutteloos laten 
lopen van het risico op nevenwerkingen dat elk vaccin so wie so heeft; b) 
het risico op hyperimmunisatie wat tot bijkomende complicaties 
leidt.  Dat beseft de overheid, en daar speelt ze nu reeds op in door 
twijfels te zaaien over de duur van de bescherming na doormaken van de 
ziekte;  c) de kostprijs van deze nutteloze vaccinatie. 
2° Iemand die reeds / nog besmet is met het virus mag in geen geval 
worden ingeënt wegens de risico’s van een incubatievaccinatie. 
Bijgevolg mogen uitsluitend mensen worden ingeënt die vooraf twee 
testen hebben ondergaan: een bloedname om antistoffen tegen het virus 
op te sporen, en een test van de slijmvliezen om de aanwezigheid van het 
virus uit te sluiten.  Enkel wie negatief test op beide testen komt 
logischerwijze in aanmerking voor vaccinatie.  Maar je kan er donder op 
zeggen dat de overheid dit een overbodige luxe zal noemen.  De 
wetenschappelijke logica verdwijnt als sneeuw voor de zon in het licht 
van de politieke logica, “gezien de hoogdringendheid”.  Overigens: waar 
gaat de overheid het geld halen voor al die testen, nu ze haar hand reeds 
overspeeld heeft met alle kosten van de coronacrisis? 
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2.4   Contract Micro -chip 

Enkele passages uit het artikel:  
 
. Het Amerikaanse Minsterie van Defensie, in samenwerking met het 
Ministerie van Gezondheid en Dienstverlening, heeft met het bedrijf 
ApiJect een lucratief contract van 138 miljoen dollar gesloten om 
honderden miljoenen ‘knappe’ injectienaalden te produceren voor 
registratie van het Wuhan-virus (Covid-19) vaccins voor de massa.  
. Het voornemen is om meer dan 100 miljoen voor-gevulde injectiespuiten 
voor eind 2020 gereed te hebben voor distributie in de gehele VS. 
. Eind 2021 is gepland om 300 miljoen voor-gevulde injectiespuiten per 
maand te fabriceren, hetgeen betekent dat ieder persoon in Amerika 
theoretisch eens per maand geprikt zou kunnen worden met een nieuw 
vaccin. 
. De ingebouwde micro-chips  in het corona-vaccin zullen in staat zijn om 
werkelijke tijdsdata rechtstreeks naar de regering te zenden. 
. Wat deze injectiespuiten ‘knap’ maakt is dat een  ieder komt met z’n 
eigen, optionele, RFID (Radio Frequency Identification) chip met een veld-
communicatie tag (GPS), die gecombineerd met een smartphone-app door 
gezondheidswerkers getraceerd kan worden. 
. De overdracht van werkelijke data van welk vaccin het bevat en sie de 
ontvanger is, worden opgeslagen in een cloud-databank die door de 
regering is geselecteerd.  
 
(www.naturalnews.com/2020-5-16) 
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2.5   Conclusie 
 
Wat de werkelijke inhoud van vaccins is, is bij veel mensen 
onbekend. Velen willen het echter ook niet weten. Vaccins helpen 
immers tegen allerlei gevaarlijke, soms dodelijke kinderziekten, 
epidemieën, e.d. Dat wordt hen door de wetenschap, artsen en 
door regeringsleiders dikwijls voorgehouden. Statistieken tonen 
het immers aan? 
    De link tussen vaccineren en het toenemend aantal kinderen 
met ADHD, autisme, enz. wordt nog steeds niet gelegd. Er wordt 
ook nog steeds geen onderzoek gedaan hiernaar. Integendeel 
zelfs, diegenen die dit beweren worden voor gek verklaard. 
En wat betreft – zo wordt door de medische wereld en de 
wetenschap verklaard – de giftige stoffen die in ieder vaccin zitten, 
zijn miniem. En komen zeker niet uit boven de door diezelfde 
wereld toegestane maximale veiligheid waarop die stoffen nog 
geen kwaad kunnen. Gemakshalve wordt er voorbij gegaan aan 
het feit dat bepaalde chemische giftige hulpstoffen die in vaccins 
zitten het lichaam nooit meer zullen verlaten maar zich in 
bepaalde organen ophopen 
Men ‘vergeet’ ook te vertellen  dat een kind veel inentingen in zijn 
jonge leventje moet ondergaan en als hij veel gaat reizen in zijn 
volwassen leven nog meer en als hij ouder wordt nog meer 
(ondermeer griepinjecties).  
    Met ieder vaccin worden er dus opnieuw giftige stoffen 
ingespoten waardoor de opeenhoping in het lichaam alsmaar 
groter wordt en zeker de kritische grens, om hierdoor een ziekte 
te ontwikkelen, overschreden wordt. 
Daarnaast wordt het lichaam bij iedere  vaccinatie aangespoord 
om antistoffen te maken tegen een virus. Dit gebeurt dus 
geforceerd . Met alle gevolgen vandien. 
 
 
    Uit de bovengenoemde info kan een heldere conclusie worden 
getrokken: de huidige vaccins bevatten vele giftige stoffen en voor 
heel jonge kinderen, zoals Moolenburgh aantoonde, zijn de 
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gevolgen voor hun nog niet ontwikkeld immuunsysteem, 
desastreus.  
    Wanneer de lijn doorgetrokken wordt naar het nieuw(?) te 
ontwikkelen corona-vaccin blijken algemeen geldende  
protocollen inzake efficiëntie en veligheid niet nageleefd te 
worden (zie 2.3). 
 Een test op dieren wordt zelfs overgeslagen! 
En, als klap op de vuurpijl, worden micro-chips en GPS-tags 
ingebouwd, waardoor mensen op afstand gecontroleerd en 
mogelijk ‘bestuurd’ kunnen worden.   
Hoezo geen moderne slavernij? 
Allerlei ethische vragen rond het zelfbeschikkingsrecht op ‘lijf en 
leden’ van de individuele mens zullen nu gesteld moeten worden, 
anders is het echt te laat…  
    Op basis van deze kennis zal bij serieus denkende mensen de 
drempel om zich te laten vaccineren steeds hoger komen te liggen.  
 
 
 
 
 
 
PS. In het tv-programma De Monitor (21-9-2020) werd de 
‘autismebehandeling', toegepast door veel homeopaten, uitgelegd. Deze 
zogenoemde succesvolle CEASE-therapie(complete elimination of autistic 
spectrum expression) is door de arts Tinus Smits, vriend van Hans 
Moolenburgh, ontwikkeld.   
De kinderarts Károly Illy (vz. Ned. Ver. Kindergeneeskunde) vindt dat de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deze behandelingen moet verbieden 
als kwakzalverij, maar zij laat weten dat deze mogen worden aangeboden 
zonder wetenschappelijk bewijs of deze behandelingen echt helpen.  
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INTERMEZZO 

 
1.  Wat is eigenlijk een virus?     Jaap Hiddinga     
      (artikel ontvangen  juli 2020; relevante passages) 
 
 Wat is een virus?    
    Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit stukjes DRA 
en/of RNA-molecuul, verpakt in een eiwitomhulsel. Een virus is geen 
levend wezen maar heeft wel bepaalde eigenschappen waardoor het lijkt  
alsof het leeft. Het wordt pas biologisch actief door cellen van levende 
organismen binnen te dringen waar het gebruik maakt van de 
deelprocessen, die normaal gesproken dienen voor de groei en 
homeostase van de gastheer. Dat kunnen dus planten, dieren of mensen 
zijn. Eenmaal in de gastheercel,  beïnvloedt dit RNA- of DNA-stukje het 
DNA van de gastheer in deze specifieke cel, waarna vervolgens 
verandering kan plaatsvinden.  Uit door de gastheer geproduceerde virale 
RNA/DNA en eiwitten worden nieuwe kopieën van het virus gevormd, die 
na het uiteenvallen van de gastheercel met duizenden tegelijk op weg 
gaan om nieuwe cellen van de gastheer te infecteren. Een individueel 
virusdeeltje wordt ook wel viron genoemd. De typische diameter van een 
virusdeeltje is tussen de 20 en 300 nanometer. Er zijn op dit moment 
ongeveer 7800 verschillen virussen bekend.  
 
De basis van het leven op aarde 
    Er zijn verschillende ideeën over waar het oorspronkelijke virus 
vandaan zou kunnen komen, maar men is er over het algemeen over eens 
dat virussen zijn geëvolueerd uit complexe moleculen van eiwitten en 
cucleïnezuur.  Dit gebeurde net voordat de eerste cellen verschenen. Het 
eerste cellulaire leven werd beïnvloed door virussen. Aangezien virussen 
uit stukjes DNA bestaan betekent dit dat het eigenlijk de sleutel vormt tot 
het ontstaan van het eerste leven. Het wordt in die zin gezien als een 
machanisme dat tot de vorming van de laatste universele 
gemeenschappelijke voorouder of LUCA (Last Common Universal 
Anchester) leidde.  Virussen stonden stonden dus aan de wieg van dit 
organisme waaruit alle organismen zijn voortgekomen die nu bestaan. 
Het is dus de meest recente gemeenschappelijke voorouder van al het 
huidige leven op aarde. Voor de goede orde, de LUCA wordt niet 
beschouwd als de het eerste leven op aarde, maar slechts een van de vele 
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vroege organismen, waarvan alle andere uiteindelijk niet levensvatbaar 
waren en zijn uitgestorven.  
Studies uit 2000 tot 2018 door verschillendem overheisinstanties, die zich 
met virussen bezighouden, hebben ontdekt dat de oudste LUCA kort na 
4,5 miljard jaar geleden, binnen het Hadean (Hadeïcum) tijdperk 
ontstond. 
    Virussen zijn dus een belangrijk natuurlijk middel om genen over te 
brengen tussen verschillende soorten, wat de genetische diversiteit 
vergroot en de evolutie stimuleert. Men denkt dus ook dat de virussen 
een centrale rol in de vroege evolutie speelden in de creatie van de 
laatste universele gemeenschappelijk voorouder. Virussen speelden dus 
een belangrijke rol om de blauwdruk van biologische diversificatie op 
aarde mogelijk te maken en doen dat nog steeds. De mens dankt zijn 
bestaan aan de rol van de verschillende virussen in de cellen van 
miljarden jaren geleden. De virussen zijn nog één van de grootste 
reservoirs van genetische diversiteit op Aarde.  
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Virussen in laboratoria 
    Maar de mens wil graag alles beheersen en dus ook de ontwikkeling 
van bepaalde virussen. Het is nu mogelijk om virussen kunstmatig te 
maken. Ze kunnen worden gesynthetiseerd en het eerste synthetische 
virus werd gemaakt in 2002. Deze technologie wort nu gebruikt om 
nieuwe vaccinatiestrategieën te onderzoeken. De capaciteit om virussen 
te synthetiseren heeft verstrekkende gevolgen, aangezien  de virussen 
niet meer als uitgestorven kunnen worden beschouwd.  
Vanaf november 2017 zijn er 7454 verschillende virussen, waaronder 
pokken, openbaar beschikbaar in een online database die wordt 
onderhouden door de National Institutes of Health in de Verenigde 
Staten. Men kan daarin het genoom, de blauwdruk of bouwtekening, van 
elk virus vinden.  
Dat virussen dus veranderingen in levend weefsel kunnen veroorzaken, 
samen met het vermogen van virussen om verwoestende epidemieën in 
menselijke samenlevingen te veroorzaken, heeft geleid tot de 
bezorgdheid over het feit dat virussen kunnen worden bewapend voor 
biologische oorlogvoering.  
Verdere bezorgdheid werd geuit door de succesvolle recreatie van het 
beruchte influenzavirus uit 1918 (Spaanse griep) in een laboratorium. Het 
pokkenvirus verwoestte tal van samenlevingen door de geschiedenis heen 
voordat het werd uitgeroeid.  
Er zijn slechts twee centra in de wereld gemachtigd door de WHO (World 
Health Organisation) om voorraden bepaalde virussen te houden. Dat zijn 
de State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR in 
Rusland en de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde 
Staten.  
Dat betekent niet dat deze twee organisaties de enige centra zijn waar dit 
onderzoek wordt gedaan en waar deze voorraden worden bewaard. Er 
zijn tal van laboratoria die zich met de ontwikkeling, synthetisering en 
productie van virussen bezighouden.  
Een virus gebruiken voor biologische oorlogvoering is niet zo gemakkelijk 
als men denkt. Het is immers niet in de hand te houden.  
 
Virus van de mind  
    Het is opmerkelijk hoe dit kleinste organisme in staat is om zoveel te 
weeg te brengen. Van creatie van het leven, het aansturen van de 
diversificatie van het leven in de vele soorten die we nu kennen, tot het 
uitroeien van datzelfde leven. Het virus gaat daarbij te werk, zonder 
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oordeel, zonder idee, gewoon de weg van evolutie volgend, en zorgt 
daarbij dat geen levensvorm hetzelfde blijft en stil blijft staan. Het volgt in 
die zin een ander programma vanuit een mogelijk ander bewustzijn wat 
er met het leven moet gebeuren. Virussen volgen dit programma van 
evolutie al miljarden jaren lang.  
Maar wat nog veel merkwaardiger is, is wat een virus, zoals nu het 
coronavirus, doet met het bewustzijn van de mens en het gedrag van de 
mens. Het virus is gewoon wat het is, een schakel in de evolutie van de 
levensvormen, maar het gedrag van de mens is wat anders. We zien nu 
alles wat de mens is. Van elkaar willen helpen en de zorg voor ouderen 
tot het egoïstische gedrag met vechtpartijen omdat er te weinig in een 
winkel voorhanden is. Het hamsteren van spullen en etenswaren die men 
denkt nodig te hebben tot en met wiet (cannabis) en wapens (zoals in de 
VS) toe. De politiek gebruikt het om bepaalde voordelen te creëren en 
wetten te introduceren die het leven heel snel veranderden.  
 
Relativeren  
Mensen zien een virus, en in dit geval specifiek het coronavirus, als iets 
negatiefs. Iets wat bestreden moet worden. Want men kan ziek worden 
en eraan sterven. Er ontstaat angst en  
paniek want in die zin is er ook sprake van iets anders, namelijk een ‘virus 
van de mind’. Want dat wat de wereld op dit moment gek maakt is niets 
anders dan het denken en het (on)bewustzijn van de mens zelf. Dit maakt 
dat wij onze relativering verliezen ten opzichte van alle andere dingen die 
er om ons heen gebeuren. We verliezen zelfs het perspectief op het leven 
en de dood. Ter vergelijking: elk jaar krijgt 1 op de 3 Nederlanders (dat is 
dus 33%) kanker waaraan per jaar ook tenminste 40.000 mensen 
overlijden. Maar er zullen weinig mensen zijn die daarom toiletpapier of 
voedsel gaan hamsteren.  
 
Bewustzijn  
We komen dan bij een ander aspect van wat een virus eigenlijk is. Het is 
dan de vraag is of het virus zelf ook een bewustzijn heeft. Het is geen 
levend wezen in de biologische zin van het woord maar heeft wel 
eigenschappen die het laat gedragen alsof het leeft. Het verbindt zich met 
de cel van een ander levend wezen om daar zijn werk te doen. Ook dingen 
die biologisch gezien niet levend zijn hebben wel degelijk een bewustzijn 
gezien vanuit de kwantumnatuurkunde. Het zou interessant zijn om te 
kijken welk bewustzijn dit bestuurt.  
Maar wat daar ook achter zit, het is van belang bij onszelf te blijven en de 
realiteit van alles in perspectief te zien. Een virus is er alleen maar om iets 
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te veranderen in ons en ons iets te laten zien. Het is een essentieel stuk in 
de evolutie en hoe wij er op reageren vertelt ons meer over onszelf dan 
welke therapie dan ook.  
 
 
2.  Georgia Guidestones 
 
 

 

De richtlijnen, die op een reusachtig granieten monument in de 
Amerikaanse  staat Georgia in 8 (!) talen geschreven staan: 

1. Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen, zodat een evenwicht 
met de natuur bereikt wordt. (Meer dan 90% van de bevolking moet 
verdwijnen: 500 miljoen mensen onder controle en in volledige slavernij 
te houden is veel gemakkelijker dan 7 miljard). 
2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en 
diversiteit wordt verbeterd. 
3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal. 
Als de wereldorde is gerealiseerd komen deze regels erbij 
4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde 
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redelijkheid. 
5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige 
rechtbanken. 
6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge 
geschillen· oplossen voor een wereld rechtbank 
7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren 
8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten. 
9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde . En zoek harmonie met het 
oneindige.                    
10. Wees geen kankergezwel op deze wereldrechtbank. Laat ruimte voor 
de natuur. 
 
Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het 
is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom. Hetgeen 
heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheoriëen. Op 
elke staande steen staat een bericht, op elke zijde, in een afzonderlijke 
taal: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Traditioneel 
Chinees en Russisch  (8).  
De opdracht aan de Elberton Graniet maatschappij was Robert C. 
Christian (peudoniem), die handelde uit naam van een ‘kleine groep 
loyale Amerikanen’, die het ‘Tijdperk van Rede’ zoeken.  
Hij verklaarde dat de stenen zouden functioneren als een kompas, 
kalender en klok,  en zou in staat zijn om een catastrofale gebeurtenissen 
te weerstaan.  
Meteen vanaf het begin is het duidelijk dat de auteurs van het monument 
inderdaad de totstandkoming van een Nieuwe Wereldorde nastreven  
(Wikipedia).   
 
De eerstegenoemde richtlijn, de mensheid terugbrengen tot 500 miljoen, 
is een duidelijk en niet mis te verstane doel! 
Dit is geen ‘complottheorie’ of hypothese. Het staat hier in duidelijke en 
niet mis te verstane woorden beschreven. Rechtstreeks uit de pen van de 
geheime auteurs zelf.  
De andere negen richtlijnen getuigen m.i. van nogal naïeve doeleinden! 
Zolang de achterliggende organisatie niet bekend is, kan echter geen 
verdere duiding  plaatsvinden. 
     In september 2014 schijnt er een steen te zijn toegevoegd met daarop 
een jaartal: 2014!  
Het zal ongetwijfeld een boodschap zijn dat dit het jaar was waarin een 
aantal zaken richting  NWO in werking wordt gezet.  
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Dr. Ruth Seldenrijk (in art. aan VWS commisie 
Tweede Kamer 18-8-2020) 
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3.  Gesprek met een virus 
 
Matthew Ward: 
    De reguliere media hebben jullie overspoeld met verdriet, statistieken, 
financiële ontberingen, werkloosheid en gestrande bedrijven, veroorzaakt 
door covid-19. Dus is het misschien moeilijk voor te stellen dat het 
coronavirus aan planetaire en persoonlijke ascentie heeft bijgedragen 
door te helpen het evenwicht van Gaia te herstellen en angst 
programmering op te ruimen, waardoor het bewustzijn van het volk 
toeneemt.  
Het virus heeft deze verhelderende boodschap overgebracht naar de 
lichtwerker die we goed kennen als een hoog ontwikkelde ziel.  
(Nieuwsbrief sept. 2020) 
 
18 maart 2020 
“Hallo, ik begroet je hartelijk! Bedankt dat je de tijd hebt genomen om mij 
een stem te geven, hoewel ik op dit moment in jullie wereld al behoorlijk 
wat te zeggen heb en aanwezig ben, vind je niet? Ik ben in deze 
tijd,hoewel ik een tijdelijke bezoeker ben, op jullie prachtige planeet een 
hoofdrolspeler in het veranderen van bewustzijn. 
 
Het klopt dat ik met slechte bedoelingen gecreëerd ben, aangezien er veel 
duister in de "ingrediëntensoep" ging die ik ben geworden. Ik bereis niet 
langer dat pad. In het lab waren er veel duistere gedachten en 
handelingen die mij tot leven hebben gebracht en met deze energie werd 
ik uitgezet. Maar ergens onderweg kreeg ik gezelschap van het licht en 
vanaf dat moment was de reis bedoeld om het licht te dienen en niet het 
duister. 
 
De Illuminati waren niet blij met deze uitkomst, hoewel ze absoluut 
hebben genoten van de voedende roes n.a.v. de angst die door mij werd 
gecreëerd. Ze hebben de artsen, de media en anderen gesteund die 
onjuiste gegevens hebben gerapporteerd en hebben angstmanipulatie 
ingezet om deze angst in het collectief aan te jagen. Ze zijn druk bezig 
onrust te zaaien, omdat ze weten dat hun lang gekoesterde overheersing 
van de Aarde ten einde is gekomen met het licht, en ze hebben angst 
nodig om zich te voeden! 
 
Maar uiteindelijk word ik door het licht ingezet om de 
angstprogrammering en doodsangst die mensen diep in hun cellen met 
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zich meedragen, uit te graven en op te lossen. En, lieve mensen, dit 
gebeurt inderdaad en snel ook! We beseffen dat het er op dit moment 
hopeloos uitziet, maar dat is het zeker niet. Het is allesbehalve hopeloos 
omdat er zoveel vrijkomt, zelfs van Gaia zelf! 
        Mijn taak is het geweest om naar de energievelden en lichamen te 
gaan van degenen wier zielen hebben gevraagd / ingestemd om door mij 
te worden aangeraakt. Sommigen op jullie planeet hebben de diepe 
zuivering nodig gehad, sommigen zelfs tot in de dood. Anderen hadden 
een lichtere aanraking nodig.  
    Ik zal weer oplossen in de Eenheid, om nooit meer in deze specifieke 
configuratie terug te keren. Hoewel ik in duisternis werd geschapen, ben 
ik inderdaad met het licht mee geëvolueerd en daar ben ik bijzonder blij 
om. 
 
Met veel liefde, dankbaarheid en dienstbaarheid, het Coronavirus. 
 
Matthew Ward:  
    Het virus heeft zich inderdaad langzaam teruggetrokken uit het 
collectief. Op 1 mei trok het zich echt terug en toen voelde ik dat het in 
juni helemaal weg was. Het virus dat we nu hebben, is niet hetzelfde. De 
Illuminati hadden een plan. Ze creëerden een pakket - het Covid 19 virus, 
het vaccin dat er al is EN een zomervirus dat volgt op het eerste om het 
verhaal gaande te houden, zodat iedereen om het vaccin smeekt. Wat een 
plan! Aangezien het licht (galactische zielen en al ons licht) zich bij het 
eerste virus heeft gevoegd en het werd gereduceerd, is dit tweede virus 
niet veel meer dan een griep. En het zal niet worden toegestaan dat het 
vaccin zich over de wereld verspreidt, dus we gaan zien hoe het allemaal 
afloopt. 
 
Wanneer iedereen in de beschaving van de Aarde beseft dat hij een 
krachtige multidimensionale ziel is en de informatie die hij zoekt altijd 
binnenin te vinden is, zullen boodschappers zoals wij niet langer nodig 
zijn. Er zal een vreugdevolle tijd aanbreken wanneer een ieder op de 
planeet beseft dat alle zielen lid zijn van één eeuwige universele familie! 
    Geliefde zusters en broeders, wij eren jullie en jullie standvastigheid bij 
je missie om die dag tot manifestatie te brengen en we ondersteunen 
jullie met de niet te evenaren kracht van onvoorwaardelijke liefde. 
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12 mei 2020 
Nu zullen we een heel andere kijk geven op het coronavirus dan wat de 
reguliere media de samenleving doet geloven. Ik heb mijn moeder 
gevraagd om het bericht, dat ze van het virus had ontvangen, hier te 
plaatsen.  (Nieuwsbrief juni 2020) 
 
V:     Ja, Suzanne, ik heb je gevraagd met me te communiceren. Natuurlijk 
is dat mogelijk. Alles is energie, energie is bewustzijn. 
     Je denkt vaak aan mij, maar nooit in angst en altijd met accuraatheid 
voor zover de informatie over mij misleidend is door intentie of door 
onwetendheid. 
     Ik maak, net als andere alomtegenwoordige virussen, gewoon deel uit 
van het leven op planeet Aarde en we hebben allen functies die helemaal 
niets met ziekte te maken hebben. Door in laboratoria ziekteverwekkers 
aan ons toe te voegen, worden we besmettelijk gemaakt en verspreiden 
we ziekten, iets wat niet onze ware aard is. 
     Ja, sterfgevallen hebben zich voorgedaan, maar met een kwaadaardige 
intentie en vele daarvan zijn niet te wijten aan waar wetenschappers ons 
in hebben gemuteerd. Angst en dood zijn hun twee doelen - beide zenden 
lage trillingen uit waar het duister zich mee voedt. 
     Het kwaad van degenen die iedereen misleiden zal spoedig ongedaan 
worden gemaakt. Deze keer worden de bewoners van de Aarde wakker. 
Matthew helpt daarbij, maar het zijn de dappere medisch specialisten en 
gerespecteerde onderzoekers die door de mensen zullen worden geloofd. 
Telepathische communicatie wordt nog niet begrepen - dat komt nog wel, 
maar een virus dat tegen een persoon spreekt, is voor de meeste mensen 
niet te bevatten.   
      Dankjewel Suzanne, voor het opnemen van mijn bericht. Heb je een 
vraag die je wilt stellen? 
 
 S:    Dank u. Bent u zich bewust van de sterfgevallen wereldwijd en de 
voorzorgsmaatregelen die landen nemen om hun burgers te beschermen? 
  V:   Oh ja, natuurlijk zijn we dat. 
  S:     Zijn regeringen goed bezig met wat ze doen; maskers en “sociale 
afstand”? 
  V:     Ze denken van wel, maar wij zien de maskers als contraproductief. 
  S:     Weet u wanneer de ziekte die ze covid-19 noemen zal eindigen? 
  V:    Nee, niet in jullie concept van tijd, maar de huidige besmettingen 
zullen eindigen. Je weet dat de “gestoorde wetenschappers” zo een 
nieuwe golf kunnen starten. 
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  S:     Ja. Maar zullen ze worden “gepakt” voordat ze dit kunnen doen en 
voordat een groot aantal vaccins kan worden ontwikkeld en vaccinaties 
wereldwijd verplicht worden gesteld met daarin geprogrammeerde 
microchips? 
  V:   We zien dat wat jullie “goddelijke interventie” kunnen noemen, dit 
niet zal toestaan. 
  S:   Wat is jullie bron van deze informatie vandaan? 
  V:   De schepper van alle levensvormen in dit universum. 
  S:   Dat is de meest betrouwbare bron! 
  V:   Ja. Het kwaad heerst al té lang over de planeet. Het wordt gestopt. 
  S:   Bedankt dat je tot mij hebt gesproken. Hebben jullie een naam? 
  V:   We houden niet van de naam, coronavirus, dat ons door de kwade 
geesten is gegeven. Je hoeft ons geen naam te geven. 
   S:   Oké. Spreken jullie als individueel virus of namens de talloze andere 
virussen? 
   V:   Ik spreek namens ons allemaal. 
   S:   Dank. Ik deel dit met mensen die het kunnen begrijpen. 
   V:   Matthew begrijpt het en weet dat wat ik je heb verteld waar is.    
   S:   Ja, daar ben ik het mee eens. Ook veel wetenschappers weten het. 
   V:  Ja, en zij zijn het die zich uitspreken. Zij zijn de mensen waar de 
mensen op de planeet naar zullen luisteren. Dat zal de ondergang van de 
duistere zielen betekenen die ons onterecht neerzetten als zijnde 
dodelijk. Het zijn juist deze zielen die dodelijk zijn voor de mensen. 
   S:  Bedankt voor het gesprek. 
   V:  Bedankt voor het aannemen van mijn boodschap. 
 
Een virus dat een bericht overbrengt, is hoogst ongebruikelijk, maar niet 
uniek.  
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Gevaren van Coronavirus –vaccins 
(NexusNewsFeed.com; 9-9-2020; interview Robert F Kennedy; passages) 
    Hij is de zoon van advocaat-generaal Robert kennedy en neef van 
president John F Kennedy, die beden op agische wijze vermoord werden. 
Hij treedt in hun voetstappen door voor de waarheid op te komen als 
milieuadvocaat en activist. 
 
. Gevaarlijke coronavirus experimenten werden geleid door dr. Anthony 
Fauci in de VS tot 2014. President Obama verordonneerde die te stoppen 
omdat er veel problemen waren met ontsnappingen in drie verschillende 
(militaire) laboratoria. In plaats van te stoppen  zoals was bevolen, ging 
Fauci door met de experimenten in het Wuhan lab in China, tot aan  de 
uitbraak van het corona-virus.  
. Al vanaf 2012 werd de noodzaak gevoeld (VS,EU, China) om een vaccin 
te ontwikkelen. Van de 30 veelbelovende vaccins bleven er vier  
betrouwbaren over, en werd produktie gestart. De toediening aan fretten 
verliep bevredigend qua aanmaak antlichamen, maar na toediening van 
het wilde virus gingen de proefdieren allemaal dood. 
. Een ander prbleem met corona-virussen is dat ze heel snel muteren. 
Volgens een rectne Chinese studie werden er 30 verschillende ‘strengen’ 
gevonden bij honderden patiënten, waarvan er 19  nog niet gezien waren.  
De vraag die Kennedy stelt is: als je vaccineert tegen een van deze 
‘strengen’ of  je dan wel beschermd bent tegen de rest . De WHO 
constateert dat er geen bewijs is dat zelfs wanneer je besmet bent met 
het corona-virus en antilichamen aanmaakt, je in de toekomst beschemd 
bent. Een natuurlijke besmetting geeft een wijdere immuunrespons dan 
een vaccin.  
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3.    Visie op  CORONA   -     Matthew Ward  (Gene Zijde) 
 

 

 
 Op 16-jarige leeftijd verongelukte Matthew Ward, de zoon van 
Suzanne Ward. Na een aantal jaren was zij in staat om te 
communiceren met zijn hoog ontwikkelde  geest. Zijn gechannelde 
berichten, sinds 20 jaar, naar aanleiding van gestelde vragen, zijn 
verwoord in meerdere boeken en maandelijkse Nieuwsbrieven.   
Hieronder  de inhoud van de Nieuwsbrieven van februari t/m 
augustus 2020. 
 
Enige hoofdlijnen corona – achtergronden, oorzaak en gevolg: 
. potentie virus door buitenaardse vrijwilligers gereduceerd 
. Illuminati – One World Order – schaduwregering, Deep State ;  
  de plaag van het coronavirus is hun Waterloo; pandemie kleiner   
  dan bedoeld;  
. straling 5G tast immuunsysteem aan 
. collectieve menslievende acties genereren een enorme         
  hoeveelheid verhoogd bewustzijn 
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. verplichte vaccinaties komen niet tot materialisatie; zo ja, dan    
  zullen wetenschappers van buitenaardse speciale eenheden de  
  kracht van het vaccin reduceren en de programmering van de  
  chips wissen 
. vaccins met dodelijke hoeveelheid ziekteverwekkers en  de 
   geprogrammeerde   micro-chips lagen al klaar vóór coronavirus  
   werd vrijgegeven – pandemische agenda van het duister 
. Bill Gates en dr. Anthony Fauci behoren tot de     
  verantwoordelijken  van de pandemie 
. mainstream media roepen bij waarheden gelijk ‘samenzwerings- 
  theorie’ 
. internet grote informatiebron over virussen en de principes 
  achter deze ’pandenie’  (geplande stap op weg naar wereldwijde  
  controle) 
. de mens is afkomstig uit harmonische beschavingen 
 
 

…’Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station,  
dit is Matthew’… 

 
Laten we het nu hebben over een heel andere kwestie: de bezorgdheid 
over het corona-virus. Dit laboratorium-ontworpen virus is krachtiger dan 
zijn voorgangers – vogelgriep, varkensgriep, N1H1 en SARS – maar het zal 
niet succesvoller zijn dan deze in het veroorzaken van een wereldwijde 
pandemie.  
Buitenaardse vrijwilligers die te midden van jullie wonen, hebben de 
potentie van het corona-virus sterk gereduceerd, net als bij zijn 
voorgangers. Dus in plaats van voor miljoenen mensen, zelfs  
miljarden, dodelijk te zijn zoals bedoeld was, zijn de symptomen van dit 
virus relatief mild. Vele duizenden hebben de ziekte opgelopen of hebben 
griepachtige verschijnselen, maar alleen personen met een ernstig 
verzwakt immuunsysteem worden dermate ziek dat ze niet kunnen 
herstellen. 
    Het in dat opzicht dwarsbomen van de inspanningen van de duistere 
zielen ontkent niet hun vrije wil – ze zouden nog steeds nieuwe virussen 
kunnen ontwerpen, opslaan en verspreiden.  Echter nadat Ebola en AIDS 
in een bepaalde mate zo destructief en angst-oproepend waren als de 
Illuminati bedoelden, nam Gaia een beslissing op basis van haar eigen 
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vrije wil: haar menselijke bevolking  zou niet langer worden onderworpen 
aan massale ziekte en sterfte door ziekten die met dit doel zijn gecreëerd. 
Om haar keuze te eren, gaf God de vrijwilligers toestemming om alle 
toekomstige virussen zo onschadelijk mogelijk te maken.  
    De ‘pandemische angst’ in de media is een zelfde strategie als eerdere 
pogingen van de Illuminati om wereldwijd paniek en een groot aantal 
sterfgevallen te veroorzaken.  Ze zijn vasthoudend en zetten in een 
wanhoopspoging alles op alles bij weer eenzelfde inspanning na de 
herhaalde mislukkingen van voorheen.  Ze hebben de energie van angst 
nodig als brandstof, en hun nieuwste virus was bedoeld om daar voor 
lange tijd in te voorzien, maar angst en de mediahype zullen weg-ebben, 
net als bij de andere ‘pandemieën’.   
    Toch dient de samenleving zich af te vragen: hoe kunnen virussen 
plotseling uit het niets opduiken?  Jullie medische apparaat weet dat 
virussen niet eerst jaren lang in de lucht rondzweven voordat ze toeslaan, 
en de Illuminati weten dat hun volgelingen virussen uit opslageenheden 
halen en deze aan vaccins toevoegen of in oplossingen stoppen die 
worden gesproeid door laagvliegende vliegtuigen. Net als alle andere 
handelingen met een duistere intentie, zal ook dit doodbloeden.  
(11-2- 2020) 
 
 
De talloze binnensteedse, binnenlandse en internationale reisbewegingen 
worden uiteraard op de voet gevolgd door een besmettelijke ziekte, het 
was derhalve te verwachten dat het virus zich tot ver buiten China zou 
verspreiden.  Maar méér nog dan deze ziekte is voor de samenleving de 
angst die erover wordt opgewekt schadelijker, net zoals het vingerwijzen 
naar de Chinezen, waar ook ter wereld. 
    Ja, er kan worden gesteld dat de angst wordt ‘versterkt door extreme 
maatregelen’, zoals het annuleren van grote en lokale evenementen en 
het testen van een ieder die mogelijk is blootgesteld aan personen  bij wie 
later het virus is vastgesteld. Deze voorzorgsmaatregelen zijn verstandig 
om de verspreiding van de ziekte zo veel mogelijk te beperken en zouden 
de angst moeten wegnemen, in plaats van eraan bij te dragen. Het is goed 
dat zorgverleners benadrukken dat er geen reden is voor paniek. Ze 
leggen de eenvoudige maatregelen uit die kunnen helpen  de ziekte te 
voorkomen, een ziekte waarvan de symptomen over het algemeen mild 
zijn; waarbij mensen met gezondheidsproblemen het meest vatbaar zijn; 
en vergeleken met het aantal mensen dat het virus heeft opgelopen, is 
het aantal sterfgevallen erg laag.  
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    In geen geval bagatelliseren wij de situatie, laat staan dat we de 
overvloed aan emoties die ermee gepaard gaan negeren, maar toch 
stellen we de volgende vraag: Waar is de bezorgdheid over de vele, vele 
duizenden doden elke dag  als gevolg van honger, oorlog, huiselijk- en 
lukraak geweld, voertuigongevallen, zelfmoord of chronische ziekten als 
gevolg van ondermaatse leefomstandigheden?  
    Vanuit ons gezichtspunt lijkt het ons dat de verstoring van geplande 
activiteiten, reizen, lokale en internationale handel en aandelenmarkten 
door het corona-virus door de bevolking als net zo belangrijk zou kunnen 
worden beschouwd als de zorgen om de gezondheid.  
(13-3-2020) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   
  Mededogen en empathie zijn diepgeworteld in de hoge trillingen op dit 
station en leed is geen onbekende voor de volkeren van de Aarde. Nooit 
eerder zijn echter hartverscheurende interviews vertoond met families 
van wie de dierbaren zijn gestorven, noch hebben isolatie-maatregelen 
ooit eerder afscheid in de weg gestaan. Nooit eerder hebben de media 
beelden uitgezonden van medische teams in beschermende uitrusting die 
onvermoeibaar werken om levens te redden. Nooit eerder heeft de 
wereld weergaven onder ogen gekregen van percentages ziekte- en 
sterfgevallen van specialisten op het gebied van infectieziekten of van 
analisten die speculeren over een ineenstortende wereldeconomie.  
    Hoewel op een deel daarvan herhaaldelijk de nadruk wordt gelegd om 
opzettelijk angst op te wekken, wordt feitelijke informatie wereldwijd 
verspreid. 
Wat niet wordt gepubliceerd, omdat het maar bij enkelen bekend is, is 
dat de bedoeling van het coronavirus is geweest om de wereldbevolking 
met miljarden te reduceren.  
Dat zal niet gebeuren omdat buitenaardse familieleden de potentie van 
het in het laboratorium ontworpen virus zoveel mogelijk hebben 
verminderd.  
 
    We weten niet wanneer het virus zal worden overwonnen.  
In het energieveld van potentie van de Aarde zijn er talloze energiebanen 
van ziekte - deze zijn niet afkomstig van een enkel individu, maar zijn 
eerder een combinatie van vele, tot dichte clusters gevormde banen uit 
gebieden over de hele wereld. Op dit moment verliezen enkele 
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energiebanen aan kracht, sommige winnen langzaam aan momentum en 
veel ervan snel. Wat we in het veld niet kunnen vaststellen, laat staan in 
lineaire tijd, is wanneer al deze energiebanen zullen verzwakken in een 
mate dat ze zullen worden overwonnen door energiebanen met hoge 
trillingen waarin microben niet kunnen bestaan.  
 
    Nee, de straling van 5G-apparaten verspreidt deze ziekte niet - de zeer 
besmettelijke aard hiervan doet dit. Mensen in gebieden waar deze 
technologie wordt gebruikt, lopen echter meer risico omdat de straling 
het immuunsysteem aantast. Buitenaardse familieleden verminderen de 
schadelijke effecten van deze straling zoveel mogelijk.  
 
    En nee, lieve mensen, andere beschavingen kunnen niet ingrijpen en 
verdere verspreiding van het virus stoppen. Ze zijn niet alleen niet 
bevoegd om een situatie aan te pakken waar jullie zelf mee bezig zijn, 
maar de omstandigheden in jullie wereld zijn niet veilig voor 
bemanningen in jullie luchten om te landen en niet veilig genoeg voor 
degenen die onder jullie leven om hun identiteit bekend te maken. Zelfs 
nationale leiders die deze buitenaardsen kennen, zullen het bestaan van 
andere beschavingen niet publiekelijk erkennen. 
 
In de moed  is te zien de tomeloze inzet van medische professionals en 
eerstehulpverleners over de hele wereld. Leiders in dorpen, regio's en 
landen geven verstandige richtlijnen om de bewoners zo veilig mogelijk te 
houden. Onderlinge vriendelijkheid, het delen van middelen, 
bedrijfssluitingen en de massa die gezond verstand-richtlijnen naleeft en 
thuis blijft, keren het tij. Regeringen geven financiële bijstand aan burgers 
die extreme ontberingen moeten doorstaan. Je ziet improvisatie en 
innovatie naar de voorgrond treden. Veldhospitalen worden opgericht als 
aanvulling op ziekenhuiskamers, bedrijven doen afstand van of voegen 
toe aan standaardproductielijnen voor medisch personeel en patiënten 
die dringend middelen nodig hebben, aan huis gekluisterde mensen 
fabriceren maskers en jassen, landen met een overschot leveren aan 
landen met een tekort. Online zijn lessen beschikbaar voor studenten 
wiens scholen gesloten zijn. Entertainers treden op vanuit hun huis en 
concerten door muzikanten worden vanuit hun respectievelijke huizen op 
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televisie uitgezonden. 
    'Sociale afstand' biedt ouders en kinderen de gelegenheid om samen 
tijd door te brengen, en biedt tijd voor innerlijke reflectie, meditatie, 
gebed en het kunnen waarderen van de goedheid en schoonheid in jullie 
wereld. Het is zo dat angst, verdriet, verwarring en vingerwijzen ook deel 
uitmaken van de wereld van vandaag. Maar verreweg veel sterker zijn 
optimisme, hoop, zorgen voor en helpen van anderen, evenals een 
gezamenlijke vastberadenheid om door te gaan totdat dit virus is 
overwonnen. Net als de ziekteverwekker zelf, maakt eenheid van hart 
geen onderscheid wat betreft nationale grenzen, geslacht, leeftijd, 
nationaliteit, religie, etniciteit, seksuele geaardheid, sociale of financiële 
status, opleidingsniveau, werkveld, filosofie of politieke ideologie. 
Deze verenigde kracht, de talloze vriendelijke daden, de vele manieren 
van hulp en uitingen van dankbaarheid zijn liefde in actie. Dit is de reden 
waarom het licht op Aarde nog nooit zo helder is geweest en waarom de 
nasleep van deze pandemie de genezing van de diepe wonden van de 
samenleving tot stand zal brengen, wonden veroorzaakt door 
ongebreidelde onrechtvaardigheid, misleiding en verdeeldheid. 
    Velen hebben het over 'wanneer de dingen weer normaal worden'. 
"Normaal" zal het niet meer worden. Jullie wereld is voorbestemd om 
drastisch te veranderen en zal drastisch anders zijn, onvergelijkelijk veel 
mooier. Het zijn niet de wetten, het geld of de technologie die het verschil 
zullen maken, het is de wil van het volk en de gelederen van lichtwerkers 
zijn ver-miljoen-voudigd. Even terzijde, mijn moeder zou zeggen: ver-
ziljoen-voudigd.  
    Sociale, economische, religieuze, politieke en culturele apartheid zullen 
plaats maken voor vreedzame samenwerking en wederzijds respect. Het 
duister in al haar duivelse vormen zal aan het licht komen en de 
verantwoordelijken zullen rekenschap moeten afleggen. 
    De overgang van het mondiale economische systeem - 
computertransacties waardoor de kleine groep rijksten alle anderen kon 
controleren - naar een systeem op basis van edelmetalen zal zo soepel 
mogelijk verlopen om verdere verstoring van commercie en handel te 
voorkomen. De illegaal en immoreel vergaarde fortuinen van de Illuminati 
zullen worden teruggehaald en verdeeld om een einde te maken aan de 
gewetenloze ongelijkheid tussen arm en rijk.  
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    Achtergehouden technologieën zullen vrij worden gegeven en met zorg 
worden toegepast op energie, medicijnen, productie, communicatie, 
landbouw, transport en herstel van het milieu. 
De gevaren van vaccins en 5G-straling worden blootgelegd; de eerste 
worden geëlimineerd en apparaten die 5G gebruiken, worden opnieuw 
ontworpen om schade aan jullie gezondheid en die van de planeet te 
voorkomen. Vele miljoenen aan geld zullen worden ingezet bij de 
wederopbouw van verwoeste steden en het vervangen van in verval 
geraakte infrastructuur. 
(2-4-2020) 

        Jullie zien en maken de beste eigenschappen van de mensheid 
aanschouwelijk: liefde, mededogen, empathie, samenwerking, 
vriendelijkheid, bedachtzaamheid, behulpzaamheid, moed en het 
doorzettingsvermogen om obstakels te overwinnen. Jullie zien en nemen 
deel aan de vloedgolf van dankbaarheid jegens allen die voor de zieken 
zorgen en anderen in nood helpen. 

Jullie gebruiken het vertraagde levenstempo voor introspectie, om je te 
verbinden met je god-zelf, je hogere bewustzijn, en jullie waarderen de 
overvloed aan goedheid en schoonheid in je wereld. 
    Jullie zoeken nieuwe manieren om te werken, kinderen les te geven, 
thuis studietrainingen en universiteitscursussen te volgen; en jullie 
onderhouden via telefoon en computer nauwer contact met familie en 
vrienden. 
De zich in eenheid verenigde geest van de mensen over de hele wereld 
overbrugt de kloof van verdeeldheid en maakt het belang duidelijk van 
het beëindigen van algemeen geldende vooroordelen en de wond te 
genezen die dit heeft veroorzaakt. 
Deze collectieve gevoelens en acties genereren een enorme hoeveelheid 
licht, hetgeen een verhoogd bewustzijn genereert, tezamen met het 
verlangen naar antwoorden op aspecten van het coronavirus die niet 
worden vermeld in 'het nieuws'.  
    De grotere gemeenschapszin zorgt ervoor dat mensen die zich al 
afvroegen hoe dit virus plotseling in China kon opduiken, zich met elkaar 
verenigen. Waarom veranderde de speculatie dat het afkomstig was van 
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een vleermuis (en hoe liep deze vleermuis dit eigenlijk op? In dat van een 
ongeluk in een laboratorium in de provincie Wuhan?  
Waarom komt een virus dat een dermate besmettelijke ziekte kan 
veroorzaken in de eerste plaats in een laboratorium terecht? 
    De bevolking werd geprogrammeerd om te geloven dat informatie met 
het label "samenzweringstheorie" waardeloos is, en dat dit alleen maar 
ideeën zijn die in onbenullige breinen zijn ontstaan. Maar deze vraag is 
legitiem: waarom werd de mogelijkheid dat het coronavirus in een 
laboratorium in de Verenigde Staten werd gemaakt en naar China 
gebracht, simpelweg afgedaan als een samenzweringstheorie in plaats 
van te worden onderzocht?  
 
    De maatschappij vraagt zich af waarom "experts" beweren dat de 
meeste mensen COVID-19 niet krijgen en dat de meeste mensen die het 
wel krijgen herstellen, waarbij de meeste patiënten die zijn gestorven 
reeds bestaande gezondheidsproblemen hadden, en symptomen van de 
ziekte kunnen dermate mild zijn dat veel mensen zich er niet van bewust 
zijn dat ze de ziekte hebben of hebben gehad; toch beweren diezelfde 
experts dat de gehele bevolking van de Aarde moet worden ingeënt. 
    Dit leidt tot de volgende vraag: waarom is er niet dezelfde interesse in 
het beëindigen van vermijdbare sterfgevallen als gevolg van 
ondervoeding, ziekte veroorzaakt door ondermaatse 
levensomstandigheden, verslaving aan verdovende middelen en 
zelfmoord, wanneer het aantal van de net genoemde dodelijke 
slachtoffers het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 aanzienlijk 
overschrijdt?? 
    De mensen die vraagtekens durven te plaatsen gaan op onderzoek uit 
en “volgen de geldstroom”. Wie heeft er financieel baat bij als miljoenen 
mensen over de hele wereld worden behandeld voor een ziekte waarvoor 
het kopen van tests, geneesmiddelen, ziekenhuisapparatuur en 
beschermende middelen voor medisch personeel nodig is?  
    De omvang van dit kritisch vragen stellen is precies het 
tegenovergestelde van wat de duistere zielen hadden beoogd, zielen die 
AIDS, SARS en alle andere virussen hebben ontworpen en gepatenteerd in 
een laboratorium in de Verenigde Staten en die enkele maanden geleden 
in China een virus met de naam Corona hebben logelaten. En de gevolgen 
zijn ook niet wat het duister had bedoeld. Ze wilden een ware wereldwijde 
pandemie met miljarden doden. Ze hebben de energie nodig van het 
verdriet en de angst van overlevenden, evenals een wereld in totale 
chaos, om de lage trillingen te produceren die ze nodig hebben om te 
kunnen bestaan. 
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Het falen ten aanzien van het bereiken van dit doel heeft tot Plan B 
geleid. Daarom hebben "experts" al gesproken over de waarschijnlijkheid 
dat er na de eerste Covid-19-golf een tweede zal komen, en dit soort 
achtbaan zou tot drie jaar kunnen duren of totdat iedereen ter wereld is 
getest op antilichamen en is ingeënt. 
Naast het verrijken van de bedrijven die de tests uitvoeren en het vaccin 
ontwikkelen, is het doel - opnieuw - een vaccin dat dodelijk zal zijn voor 
het grootste deel van de wereldbevolking. Maar ook zal door inoculatie 
een voorgeprogrammeerde microchip worden ingebracht die zal 
interageren met 5G-emissies om fysiek en emotioneel trauma te 
veroorzaken, hersencellen te beschadigen en om het volgen van 
individuen die erin slagen te overleven mogelijk te maken. 
De samenleving heeft groot gelijk als ze zich afvraagt wat er aan deze 
'wereldwijde pandemie' ten grondslag ligt! 
 
    We zien verplichte vaccinaties niet tot materialisatie komen, maar 
mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wetenschappers van buitenaardse 
speciale eenheden de kracht van het vaccin reduceren en de 
programmering van de chips wissen.  
En naarmate de trillingen op de planeet verder toenemen, verliezen alle 
virussen omgekeerd evenredig hun levensvatbaarheid.  
Protesteer desalniettemin alsjeblieft luidkeels tegen vaccins totdat ze zijn 
vernietigd en protesteer ook tegen het 5G-netwerk totdat apparatuur 
zodanig is aangepast dat hun frequentie compatibel is met de elektrische 
systemen van de diverse levensvormen.  
Nu dan, de economische nasleep van COVID-19 zal wat hobbelig zijn, 
maar verre, verre van wat de duistere zielen hebben beoogd: een volledig 
ingestorte wereldeconomie, ongebreidelde armoede, honger en 
wanhoop. Vervolgens was hun plan om alle onderdelen van hun controle 
samen te brengen en hun uiteindelijke doel van wereldheerschappij te 
bereiken. 
    Dat gaat niet gebeuren. Hun langdurige heerschappij is voorbij. 
 
Welwillendheid, samenwerking, vrijgevigheid en ruilhandel - goederen 
ruilen voor diensten en vice versa - zullen jullie goed van pas komen 
totdat een eerlijk mondiaal economisch systeem de corruptie en hebzucht 
vervangen die de miljardairs hebben gecreëerd, de miljardairs die alles op 
Aarde controleren en vernielen.  
Lieve mensen, wees niet bang voor wat er in het verschiet ligt – wanneer 
de tijdelijke verwarring en problemen eenmaal voorbij zijn, zal de 
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beschaving goed op weg zijn naar rechtvaardigheid en welvaart voor alle 
mensen.   
    Ons is gevraagd commentaar te geven op de schat aan informatie die 
op het internet beschikbaar is, waarin onderzoekers, medische 
professionals en andere wetenschappers getuigenverklaringen geven 
omtrent situaties die door jullie werden omschreven als 'schokkend', 
'gewetenloos', 'duivels' of 'afschuwelijk'.  
    Die omschrijvingen zijn inderdaad van toepassing op de activiteiten van 
het geheime genootschap dat bekend staat als de Illuminati, de cabal, de 
“One World Order”, de schaduwregering of, meer recentelijk, de Deep 
State.  
De plaag van het coronavirus is hun Waterloo. Een sterke lichtkracht 
achter de schermen legt hen “misdaden tegen de menselijkheid” ten 
laste. De wezens die blijven proberen miljarden van jullie om te brengen, 
voeren satanische rituelen uit, controleren de reguliere media en 
beïnvloeden op een nadelige manier alle andere aspecten van het leven 
op Aarde, bestaan onder meer uit beroemdheden en bewonderde 
individuen. Hun arrestaties zullen voor het grootste deel van de bevolking 
een enorme schok zijn.  
    Degenen aan de top van de macht van het duister bedenken gruwelijke 
plannen, anderen zijn maar al te graag medeplichtig, en de meesten zijn 
handlangers die meedoen vanwege steekpenningen, chantage of 
dreigementen richting hun familie. In sommige gevallen zijn de 
aanklachten gebaseerd op verzonnen informatie en bewerkte foto's en 
video's, maar de waarheid omtrent elk aangeklaagde persoon zal te zijner 
tijd aan het licht komen. 
 
  LIEFDE en VREDE 
 (4-5-2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
Laat, vooral in tijden van grote beroering zoals nu, wat jou met vreugde, 
inspiratie of dankbaarheid, vervult alsjeblieft het begin en het einde van 
elke dag zijn. De hoge trillingen van die sensaties en visioenen doen 
wonderen voor het welzijn van lichaam, geest en ziel! 
    Nu dan, onze laatste boodschap over deze "pandemie" is net zo goed op 
vandaag van toepassing, maar we zullen explicieter zijn over waarom de 
reguliere media het coronavirus zogezegd "voor jullie neus" houden. Dit is 
het mind-control gedeelte van de duistere agenda, en ze combineren dit 
met de universele wet van aantrekking - ze weten dat de energie van 
gedachten en gevoelens terugbrengt wat hen past. De mate waarin ze 
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deze combinatie gebruiken om de bevolking te misleiden en te 
manipuleren, is verbijsterend. 
 
    Hun TV-media zenden herhaaldelijk beelden uit van patiënten met 
ademhalingsapparatuur, zodat jullie bang zullen zijn om ook covid-19 op 
te lopen en boos, bang en haatdragend zullen zijn over de nadelige 
invloed op jullie leven en inkomstenbronnen. Het duister heeft de lage 
trilling van die negatieve reacties nodig om zichzelf in stand te houden en 
hun 'pandemie' gaande te houden. 
Hun medisch experts beweren dat testen, het dragen van maskers en 
sociale afstand essentieel zijn; en dat de menigte die zich verzamelt - de 
mensen die geen maskers dragen en bedrijven die te snel heropenen - jou 
en je dierbaren in gevaar brengen. Behalve dat ze de bevolking nerveus 
houdt door te melden dat sommige testresultaten onjuist of niet 
overtuigend zijn, vertellen ze jullie keer op keer dat het negeren van 
richtlijnen het nog waarschijnlijker maakt dat een nieuwe golf van de 
ziekte, die erger zou kunnen zijn dan de eerste, zich binnen een paar 
maanden zal aandienen. 
    Deze “experts” weten dat maskers een normale in- en uitademing, de 
normale ademhalingsfunctie verhindert en het immuunsysteem verzwakt. 
Hun “blijf thuis”-opdracht zorgt voor stress, en stress verzwakt eveneens 
het immuunsysteem. Een bevolking met verminderde immuniteit is zeer 
vatbaar voor ziekte en dat zou tot meer doden leiden - de tweede golf van 
covid-19. Net als de valse statistieken die jullie bijna dagelijks krijgen 
aangeleverd, worden sterfgevallen door welke oorzaak dan ook 
toegeschreven aan deze ziekte of door “een complicatie” daarvan.    
    Er wordt jullie verteld dat het virus haar dodelijke tocht zal vervolgen 
totdat de gehele bevolking is gevaccineerd. De duistere wezens hebben de 
positieve reactie van het publiek nodig wat betreft een vaccin dat een 
einde zou maken aan deze “pandemie”, zodat de energie van die 
gedachten en gevoelens hun verplichte vaccinatieplan tot wasdom zal 
brengen.  
Oorspronkelijk meldden “experts” dat het ontwikkelen van een vaccin 
minstens twee tot drie jaar zou duren. Misschien heeft die wachttijd niet 
de verwachte angst-energie voortgebracht of misschien wilden de 
duistere wezens niet zo lang wachten om jullie te vernietigen. Nu zijn 
enkele laboratoria zo succesvol in het ontwikkelen van een vaccin dat het 
misschien al vóór het einde van dit jaar beschikbaar zal zijn. 
    Dat zal het inderdaad zijn!  
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Vaccins vol met een dodelijke hoeveelheid ziekteverwekkers en de 
geprogrammeerde microchips in de vaccins lagen al klaar, ruim voordat 
het coronavirus werd vrijgegeven. Alle aspecten van deze “pandemische” 
agenda van het duister - laten we ze de Deep State noemen, de algemene 
term die nu wordt gebruikt - werden jaren geleden al zorgvuldig gepland, 
nadat hun pogingen met SARS, vogelgriep en andere door het 
laboratorium ontworpen virussen er niet in waren geslaagd de 
pandemieën die, net als het coronavirus, bedoeld waren om miljarden te 
doden. 
We voegen dit uiterst belangrijke punt toe: buitenaardse wetenschappers 
onder jullie hebben de toxiciteit van deze vaccinvoorraad sterk 
verminderd en de programmering van de chips gewist. 
 
    Lieve familie, de ontwakende zielen die officiële verklaringen in twijfel 
trekken, moeten wel op de hoogte zijn van de pogingen die worden 
gedaan tot mind-control met het oog op de wet van de aantrekking, maar 
relatief weinig mensen zijn in hun bewustzijn voldoende gevorderd om te 
geloven in buitenaardse boodschappers.  
Je kunt vrienden, familie en kennissen doorverwijzen naar het internet, 
dat een schat aan accurate informatie van medisch specialisten en 
onderzoekers bevat over de aard van virussen en de principes achter deze 
“pandemie”.  
Deep State-agenten die het internet controleren verwijderen al het 
mogelijke dat hen en hun duivelse activiteiten aan het licht brengt, maar 
ze zijn niet in staat om alle waarheid die aan het licht komt te 
onderdrukken. 
(4-6-2020)                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Een  mondiale kwestie is de voortdurende dreiging van het coronavirus. 
Als je bedenkt dat de meeste nationale grenzen voor reizigers gesloten 
zijn, kun je je afvragen hoe deze ziekte landen heeft kunnen bereiken die 
er eerder vrij van waren. Dit is op dezelfde manier gebeurd zoals in de 
Chinese provincie Hunan: het virus werd losgelaten door drones of, in de 
nieuwe landen, waarschijnlijk ook door besproeiing van gewassen. 
Hoewel de twee gebieden enorm uit elkaar liggen, waren het twee 
belangrijke doelen voor de Illuminati om hun virus over te verspreiden. 
Samen met enorme luchtvervuiling is Hunan doordrenkt met 5G-
technologie waarvan de straling schadelijk is voor het lichaam; beide 
condities brengen het immuunsysteem in gevaar en maken de bewoners 
vatbaar voor het oplopen van een besmettelijke luchtwegaandoening. 
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Mensen in de landen waar covid-19 recentelijk werd geïntroduceerd, zijn 
evenzo kwetsbaar. Daar heeft men een lage immuniteit vanwege 
bestaande gezondheidsproblemen, veroorzaakt door ondervoeding en 
andere ondermaatse leefomstandigheden. 
 
    De piek in het aantal ziekte- en sterfgevallen in de Verenigde Staten 
was te voorspellen. Maskers belemmeren de normale ademhalingsfunctie 
en dit heeft een grote invloed op de immuniteit. Ook stress heeft een 
nadelig effect op het immuunsysteem en veel stress wordt veroorzaakt 
door “thuiszitten”, massale werkloosheid, economische ontberingen, 
kinderopvang voor mensen die moeten werken en de uitputting van 
ziekenhuispersoneel en eerstehulpverleners. 
    Degenen die achter deze pandemie zitten willen dat je iets anders 
gelooft, dus wordt met de vinger gewezen naar mensen die geen masker 
dragen of  die geen "sociale afstand houden" en naar bedrijven die te snel 
open gaan. Een ander aspect is dat de oorzaak van een groot aantal 
ziekte- en sterfgevallen die worden teweeggebracht door uiteenlopende 
medische problemen ten onrechte wordt toegewezen aan covid-19 of 
complicaties daarvan. 
    In tegenstelling tot wat het lijkt, dat de duistere spelers deze ronde 
lijken te winnen, is dat niet het geval. Ze graven bij wijze van spreken 
steeds dieper hun eigen graf. De waarheid omtrent het in een 
laboratorium ontworpen, gepatenteerde coronavirus kan niet veel langer 
voor het publiek verborgen worden gehouden. Het op het internet 
verwijderen van getuigenissen van mensen die de waarheid kennen, kan 
niet voorkomen dat er steeds meer waarheidsgetrouwe informatie wordt 
geplaatst en ook door het te labelen als 'complottheorie' zal niet werken. 
 
    Als antwoord aan de lezers die vroegen of Bill Gates en Dr. Anthony 
Fauci tot de verantwoordelijken behoren wat betreft de pandemie: ja, 
beiden zijn er sterk bij betrokken. Dat geldt eveneens voor het 
Amerikaanse CDC (in Nederland het RIVM), wiens “richtlijnen” vaak 
bindend zijn. 
 
    Jullie zijn afkomstig uit beschavingen waar alleen vreugde, 
vriendelijkheid, eerlijkheid, vrijgevigheid, vergeving, dankbaarheid en 
andere emoties van hoge trilling bestaan. En nu bevinden jullie je hier 
middenin het emotionele spectrum van de Aarde, waaronder ongeduld, 
woede, teleurstelling, intimidatie, ontmoediging, hopeloosheid, 
pessimisme, frustratie en angst. Het verjagen van deze negatieve 
gevoelens door het licht van hoge trilling uit te stralen om zo de volkeren 
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van de Aarde te inspireren om de betere wereld die ze wensen tot 
manifestatie te brengen, is de reden waarom je ervoor hebt gekozen om 
te zijn waar je nu bent. 
LIEFDE en VREDE 
(2-7-2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    De controle van de Illuminatie over het leven op Aarde omvat 
onderwijs van de eerste graad tot en met universitaire en 
doctoraatsdiploma's, en er is geen informatie in de standaard medische 
en farmacologische curricula die zou kunnen interfereren met die 
geheime genootschap toevoegen aan hun fortuin via de medische 
instelling en Big Pharma. Die maken deel uit van hun doel om het grootste 
deel van de wereldbevolking uit te roeien en door overlevenden te 
worden bediend. 
    Ze hebben hun eens zo machtige wereldwijde netwerk aan flarden zien 
gaan en de wereldheerschappij steeds verder weg zien glippen. Ze hadden 
het coronavirus hard nodig om hen weer op de rails te krijgen, maar in 
plaats van met miljoenen tegelijk te sterven, verheffen mensen over de 
hele wereld zich eensgezind over het gebrek aan goede gezondheidszorg 
dat de armen en mensen van kleur al lang hebben moeten doorstaan. 
    En, de internationale groep die de monumentale taak op zich heeft 
genomen om uw wereld te ontdoen van alle duistere activiteiten, komt 
dichterbij de Illuminatie. We weten niet wanneer de arrestaties zullen 
plaatsvinden, maar zodra ze plaatsvinden, zal covid-19 volledig 
verdwijnen en zullen de volkeren van de Aarde nooit meer aan zo'n plaag 
worden blootgesteld. 
    Het is betreurenswaardig maar niet onverwacht dat onruststokers 
zouden infiltreren in vreedzame demonstraties tegen racisme en de diepe 
onrechtvaardigheid ervan. Laat het werk van de Illuminatie hier niet 
buiten beschouwing, ook zij subsidiëren de relschoppers.  
Deze groep mensen die zich gerechtigd voelen om de wereld te regeren, 
die twee wereldoorlogen en talloze burgeroorlogen hebben ontketend en 
de wereldeconomie een eeuw lang hebben gecontroleerd, zijn 
gereduceerd tot het betalen van laaggeplaatste volgelingen om 
eigendommen te vernietigen en vreedzame demonstranten en 
wetshandhavers de stuipen op het lijf te jagen. En zelfs dit werkt niet. Het 
zal de inspanningen van de gemeenschap op nationaal niveau niet doen 
ontsporen om een einde te maken aan de ongelijkheden die veel te lang 
hebben geduurd. 
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    Verandering zal op vele fronten komen, en in sommige landen eerder 
dan in andere. Maar de steeds toenemende vibraties die de 
onverdraagzaamheid uit uw wereld zullen verlichten, zullen ook 
tirannieke leiders en door mannen gedomineerde culturen, waarin 
vrouwen als bezittingen worden behandeld, doen afbrokkelen. 
    Nu dan, weten wat er op Aarde gebeurt is belangrijk, en dat geldt ook 
voor het kennen van onze universele familie. Uw vragen en opmerkingen 
geven blijk van misverstanden, en daar gaan we graag op in. 
 
Alle lichtwezens in dit Universum eren jullie voor jullie standvastigheid in 
een reis die een overvloed aan doorzettingsvermogen, geduld en 
onwrikbaar geloof in de kracht van Liefde heeft vereist, in de dichtheid 
van de planeet. 
 
LIEFDE en VREDE 
(3-8-2020) 
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Op afstand bedienbaar spionage-vliegtuigje – insecten-drone –
uitgerust met cameraatje, microfoontje en steeknaald, voor het 

afnemen van DNA en/of  het injecteren van  een nano-chip 
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4.  Andere auteurs 

4.1    Ayurveda en vaccinatie –  José van Burink  

Zij heeft een zestal boeken over Ayurveda gepubliceerd in samenwerking 
met Anil Metha, arts uit India, die deze geneeswijze in Nederland 
promoot. Ook heeft zij veel artikelen geschreven in het blad AA – 
Ayurveda Actueel. 

    In Nederland is het heel gebruikelijk om pasgeboren babies en jonge 
kinderen te vaccineren tegen kinderziekten. De kinderen krijgen om de 
paar maanden een vaccinatie toegediend waar ze flink ziek van kunnen 
worden. Deze vaccinaties zijn bedoeld om hen te beschermen tegen een 
paar kinderziekten die soms ernstige complicaties met zich mee kunnen 
brengen. 
Als ouders om welke reden dan ook niet willen dat hun kind gevaccineerd 
wordt, kost het hen in de praktijk een hoop moeite om dat voor elkaar te 
krijgen. Ze worden nogal eens betiteld als a-sociaal omdat ze door hun 
weigering hun kind te laten vaccineren een ‘gevaar’ zouden vormen voor 
de gezondheid van andere kinderen. 
    Wereldwijd worden steeds meer kinderen gevaccineerd tegen 
kinderziekten en andere besmettelijke ziekten. 
Ook volwassenen worden zowel in Nederland als in de rest van de wereld 
steeds meer tegen allerlei aandoeningen ingeënt. Denk hierbij aan 
griepinfecties, tropische ziekten, enz. 
    Vaccinatie komt van het Latijnse woord vacca dat koe betekent. In de 
18e eeuw ontdekte de arts Edward Jenner dat de voor de mens niet 
gevaarlijke koepokken bescherming boden tegen de gevaarlijke gewone 
pokken die toentertijd nogal eens voorkwamen en waaraan veel mensen 
overleden. De bekende wetenschapper Louis Pasteur ontdekte in de 19e 
eeuw dat kippen die met een oude kweek van kippencholerabacillen 
werden ingespoten, niet meer vatbaar waren voor vers gekweekte 
bacillen. Pasteur zag een overeenkomst met het inenten met koepokken 
en noemde dit voortaan vaccineren.  
 
Immuunsysteem 
    Het woord immuun is afgeleid van het Latijnse woord immunis,  
hetgeen ‘vrijstellen’ betekent. Het immuunsysteem is een soort 
verdedigingssysteem in ons lichaam dat – mits het goed werkt – ervoor 
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zorgt dat we in een bepaalde mate beschermd zijn tegen kwalijke 
invloeden van buitenaf (o.a. infecties),  die ons lichaam ziek kunnen 
maken.  
Het immuunsysteem maakt uit zichzelf witte bloedcellen en 
antilichamen/antistoffen aan om binnengekomen ziekteverwekkende 
stoffen die door het lichaam niet herkend worden als lichaamseigen 
(antigeen), af te weren. Antigenen kunnen gifstoffen zoals virussen, 
bacterieën, schimmels en protozoën (eencelligen)  zijn, maar ook weefsel 
en getransplanteerde organen. Als een virus zich vermenigvuldigt, dan 
nemen de antigenen een andere vorm aan om herkenning tegen te gaan, 
wat antigene drift wordt genoemd. Als er sprake is van ingrijpende 
mutaties (antigene shift: plotselinge blijvende en overerfbare verandering 
in het genetisch materiaal en dus in de erfelijke informatie), is er geen 
voldoende immuniteit meer en kan het virus iemand ziek maken en zelfs 
een epidemie teweegbrengen. 
    Het immuunsysteem kan worden onderverdeeld in een aangeboren 
(aspecifiek) en een verworden (adaptief) deel ook wel het specifieke 
immuunsysteem genoemd. Het aangeboren deel is hoewel vlug minder 
snel werkzaam als er sprake is van een ziekteverwekker of pathogeen. Het 
verworven deel past zich aan de ziekteverwekker aan. Dat kost tijd (circa 
7 á 10 dagen) maar zal – als alles naar behoren werkt – tot een sterkere 
afweer leiden waardoor het lichaam langdurig beschermd is tegen deze 
ziekteverwekker. 
    Beide vormen van bovengenoemde afweer bevatten zowel humorale  
als cellulaire componenten. Humorale componenten remmen de 
ziekteverwekker of activeren andere enzymen of cellen die de verwekker 
opruimen. Cellulaire componenten werken voor het immuunsysteem 
zoals de witte bloedcellen (leukocyten). 
T-cellen (T-lymfocyten. T is afkorting van thymus) zijn afkomstig uit de 
lymfoïde stamcellen in het beenmerg. Deze cellen verzorgen voornamelijk 
de cellulaire immuunreactie. 
Witte bloedcellen zijn cellen van het immuunstysteem en bevinden zich in 
het bloed of in de lymfevloeistof. Ze bevatten cellen zowel uit het 
aangeboren als verworven immuunsysteem.   
Fagocyten of vreetcellen spelen eveneens een belangrijke rol bij het 
onschadelijk maken van een ziekteverwekker omdat een vreetcel het 
vermogen heeft vreemde stoffen waaronder bacterieën in zich op te 
nemen (op te vreten) en daardoor onschadelijk te maken. 
    Naast de bovengenoemde witte bloedcellen zijn er nog meer witte 
bloedcellen die belangrijk zijn voor een goede samenstelling en werking 



62 
 

van ons bloed maar in het kader van dit artikel voert het te ver om daar 
dieper op in te gaan. 
Eveneens gaan we in dit artikel niet verder in op de volledige werking van 
het immuunsysteem omdat dat te technisch zou worden. 
 
Vaccinaties   
    Uit eerdere onderzoeken naar het verworven of specifieke 
immuunsysteem is gebleken dat wanneer een eerste besmetting door een 
ziekteverwekker plaatsvindt in de meeste gevallen die ziekte goed 
doorstaan en overleefd wordt. Door het immuunsysteem werden 
voldoende antistoffen aangemaakt die de ziekteverwekker onschadelijk 
konden maken. 
Vanuit deze ontdekking werden vaccins ontwikkeld met een verzwakt 
levend of gedood virus dat het lichaam ‘geforceerd  zal uitnodigen’ om 
antistoffen te gaan aanmaken zoals het dat ook doet wanneer het langs 
een natuurlijke weg is geïnfecteerd.  
Veel  westerse reguliere artsen zijn van mening dat de uitvinding van 
vaccinaties een geweldige vooruitgang is geweest om veelal dodelijke 
infectieziekten te kunnen bestrijden. Regelmatig laat de WHO (Wereld 
Gezondheidsorganisatie) weten dat naar haar volledige overtuiging 
ziekten zoals polio, difterie, mazelen grotendeels uit de wereld 
verdwenen zijn dankzij vaccinaties.  
    De theorie achter vaccinatie is die van ‘de kudde-immuniteit’, dit wil 
zeggen dat als er maar voldoende mensen tegen een bepaalde ziekte 
worden gevaccineerd, deze ziekte vroeg of laat zal verdwijnen. Dat dit 
‘wishfull thinking’ is, is inmiddels bekend. Virussen zijn complex en 
muteren en veranderen doorlopend. Het betreffende vaccin zal dan ook 
voortdurend moeten worden aangepast. Doorgaans gebeurt dit pas nadat 
een virus gemuteerd is en er al kinderen of volwassenen ziek zijn 
geworden.  
Ook wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat vaccinaties nogal 
wat bijwerkingen kunnen opleveren, die variëren van zwak tot zeer 
ernstig en soms zelfs dodelijk. Klaarblijkelijk is de medisch reguliere 
wereld van mening dat het elimineren van besmettelijke ziekten en het 
met voeten betreden van de vrijheid van keuze om wel of niet 
gevaccineerd te worden, belangrijker is dan de gezondheid van kinderen 
en volwassenen. 
    Doordat de reguliere medische wereld er vrijwel rotsvast van overtuigd 
was (en nog steeds is) dat vaccinaties echt werkzaam zijn, ziekten zoals 
griep, baarmoederhalskanker, etc.  
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En omdat veel vaccins – tegen vooral kinderziekten – niet afdoende 
werkzaam zijn als ze maar éénmalig ingespoten worden, moeten jonge 
kinderen meerdere vaccins ingespoten krijgen, de zogeheten 
herhalingscocktails. 
In Amerika kunnen kinderen tegen de tijd dat ze naar school gaan zelfs 
zo’n 30 vaccinaties hebben gekregen waarvan de meeste in de eerste 
maanden van hun leven.  
In Nederland ligt dit aantal gelukkig lager maar er sluipen wel steeds meer 
vaccinaties in het programma binnen, zoals de vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker voor meisjes van circa 12 jaar. Er gaan zelfs al 
stemmen op om jonge jongens ook te gaan vaccineren tegen 
baarmoederhalskanker!   
    De Amerikaanse regering heeft in samenwerking met de Wereld 
Gezondheidsorganisatie de ontwikkeling gesponsord van een soort super 
vaccin dat het ruwe DNA bevat van 40 verschillende ziekten tegelijk. Dit 
vaccin wordt overigens nog niet toegepast omdat het nog in de 
ontwikkelingsfase zit.  
 
Eveneens wordt er momenteel aan vaccins gewerkt tegen ondermeer 
astma, COPD (ziekte aan de luchtwegen), aids en kanker.  
Farmacie en veel artsen hebben bijna een zo blind vertrouwen met 
betrekking tot infectie-ziekten en het voorkomen ervan dat ze hun 
kritische houding hebben laten varen en het inmiddels door allerlei 
onderzoekers en wetenschappers vergaarde en onweerlegbare 
feitenmateriaal waarmee de (nogal eens dodelijke) bijwerkingen en de 
ondoelmatigheid van de vaccins niet (willen) accepteren of onderkennen.  
 
Bij het welhaast “blinde” en “slaafse” vertrouwen van de meeste 
reguliere artsen, wetenschappers en farmaceutische wereld in de 
preventieve werking van vaccins, kunnen een groot aantal 
kanttekeningen en vraagtekens geplaatst worden, zoals: zijn vaccinaties 
wel zo ongevaarlijk als mens ons doet geloven is vaccineren tegen steeds 
meer infectieziekten wel de juiste weg om deze in een aantal gevallen 
relatief onschuldige ziekte zoals bof, mazelen, griep, etc., te voorkomen 
doen de vaccins wel wat ze beloven te doen: bedoelde ziekten levenslang 
voorkomen kunnen deze vaccins de infectieziekten waartegen ze bedoeld 
zijn, deze ziekten inderdaad voorgoed de wereld uithelpen welke lichte 
tot ernstige en zelfs dodelijke bijwerkingen leveren deze vaccinaties 
precies op wat zijn de bijwerkingen per vaccin precies en voor welke 
groep kinderen en mensen zijn ze ronduit gevaarlijk 
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is het middel niet erger dan de kwaal wat zijn de effecten en gevolgen van 
vaccinaties op lange termijn met de wetenschap dat virussen steeds 
veranderen en muteren en zelfs met elkaar verbindingen aan kunnen 
gaan zijn de gegeven vaccins voldoende voor een gemiddeld mensenleven 
en onder alle omstandigheden 
 
Ik wil kort ingaan op een paar wijd en zijd verspreidde opvattingen over 
vaccinaties. 
 
1.De vaccinaties worden gegeven om ziekten die in een aantal gevallen 
ernstige complicaties of zelfs de dood ten gevolge kunnen hebben, te 
voorkomen en zelfs uit te roeien. Door de slechte leefomstandigheden, 
eenzijdige voeding en onvoldoende hygiëne in vroegere tijden brachten 
de bekende kinderziekten, polio, pokken etc., grote risico’s met zich mee. 
Dit gold ook voor andere ziekten. Nu de leefomstandigheden, de voeding 
en de hygiëne – zeker in de westerse wereld – sterk verbeterd zijn, zijn 
deze levensbedreigende infectieziekten voor gezonde kinderen en 
volwassenen in het grootste deel van de gevallen niet bedreigend meer.  
    Het is echter helaas niet zo dat kinderen niet kunnen sterven aan de 
gevolgen van een kinderziekten zoals mazelen. Maar dit betreft in de 
meeste gevallen kinderen die  
slechte of ongezonde voeding gebruiken, in slechte woonomstandigheden 
leven, etc.. Voor de ziekte polio zijn veel mensen bang. Uit onderzoek is 
echter gebleken dat in werkelijkheid de meeste poliogevallen onschuldige 
infecties blijken te zijn. Uit de huidige statistieken blijkt dat maar zo’n 
10% van de mensen die met polio besmet zijn en die niet tegen deze 
ziekte zijn gevaccineerd, deze ziekte daadwerkelijk krijgen en van deze 
10% maar 1% de variëteit zal ontwikkelen die verlamming ontwikkelt.   
 
2. De bevolking wordt voorgehouden dat vaccins je tegen de bekende 
infectieziekten zullen beschermen voor een groot deel van je leven of 
zelfs voor je hele leven. 
Dit lijkt een geweldig perspectief te bieden. De praktijk is echter 
weerbarstiger dan de mooie belofte die door farmacie en de meeste 
reguliere artsen aan ons wordt gedaan. 
Regelmatig duiken er kleine of grotere explosies van bestaande 
kinderziekten op waarbij kinderen die gevaccineerd zijn tegen die 
bepaalde kinderziekten toch besmet raken. In 1993 bijvoorbeeld heeft er 
in heel Amerika een kinkhoestepidemie gewoed. Onderzoekers aan het 
kinderziekenhuis in Cincinnatti in Ohio hebben toen ontdekt dat de ziekte 
voornamelijk optrad bij kinderen die gevaccineerd waren tegen 
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difterie/tetanus/kinkhoest (DTK). Uit dit onderzoek is eveneens gebleken 
dat dit vaccin geen bescherming op lange termijn zou bieden. 
    In Engeland, Zweden en de VS zijn eveneens onderzoeken gedaan en uit 
die onderzoeken blijkt dat het vaccin tegen kinkhoest zelfs bij kinderen 
met een hoge antistoffenspiegel (die dus ingeënt zijn) geen afdoende 
bescherming biedt.  
Dit geldt ook voor de ziekte difterie. Uit een onderzoek in Engeland is 
gebleken dat uit het bloed van een kwart van de bloeddonors tussen de 
20 en 29 jaar is gebleken dat zij onvoldoende immuniteit bezitten tegen 
deze ziekte en dat uit het bloed van bloeddonors tussen de 50 en 59 jaar 
de immuniteit tegen deze ziekte zelfs verdwenen is, terwijl ze allemaal 
wel ooit gevaccineerd zijn tegen deze ziekte.  
Ook de vaccinatie tegen tetatus blijkt in de praktijk niet levenslang of zelfs 
maar voor vele jaren afdoende bescherming te bieden. Als een volwassen 
iemand op straat of in de tuin een ernstige verwonding heeft opgelopen, 
zal hij opnieuw gevaccineerd moeten worden om tetanus te voorkomen.  
Wat voor bovengenoemde kinderziekten geldt, geldt ook voor mazelen 
(inmiddels zijn er vier stammen of soorten van deze ziekten bekend), rode 
hond etc. 
Omdat virussen makkelijk veranderen en muteren zullen de vaccins 
kunnen werken tegen één stam (soort), maar niet meer of onvoldoende 
werkzaam zijn als het virus is veranderd. 
 
3. Alle reguliere medicijnen kennen hun eigen bijwerkingen die variëren 
van heel licht tot zwaar tot zelfs dodelijk. Omdat vaccinaties beschouwd 
kunnen worden als ‘preventieve’ medicijnen, hebben ze ook hun eigen 
bijwerkingen. Naar aanleiding van een groots opgezet onderzoek door de 
Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (hoogste 
Amerikaanse overheidsorgaan voor infectieziekten) is ondermeer bekend 
geworden dat een kind binnen enkele dagen nadat het een DTK of BMR  
vaccinatie heeft gehad circa driemaal zoveel risico loopt om toevallen te 
krijgen dan een kind die die vaccinatie niet heeft gehad, aldus dr. Anthony 
Morris, die aanwezig was bij de presentatie van dit onderzoek. Verder 
werden 34 belangrijke bijwerkingen van de vaccinaties geïdentificeerd 
waaronder astma, problemen met het bloed, infectieziekten, diabetes, 
neurlogische stoornissen zoals meningitis (hersenvliesontsteking), polio. 
Door de Public Health Laboratory Service werd eveneens ontdekt dat 
kinderen die de BMR-vaccinatie hadden gekregen vijfmaal meer kans 
hadden als verwacht werd door de onderzoekers, om ideopatische 
tromboytopenische purpura (stoornis in het bloed die nogal eens een 
bloeftransfusie vereist) te krijgen. In het American Vaccine Adverse Event 
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Reporting System (een Amerikaanse wet waarin een systeem voor 
schadeloosstelling als er sprake is van bijwerkingen door vaccinaties, is 
geregeld, blijkt dat de meerderheid van de bijwerkingen te danken is aan 
het DTK vaccin.  
    Ook blijkt uit vele onderzoeken dat de andere vaccinaties zoals BMR 
(bof, mazelen, rode hond) lichte tot zeer ernstige bijwerkingen hebben 
variërend van o.a. koorts, hoofdpijn, stuiptrekkingen, 
gedragsveranderingen, encefalitis (ontsteking van hersenweefsel). Er zijn 
zelfs gevallen bekend van overlijden na een vaccinatie. 
De bovengenoemde bijwerkingen gelden niet alleen voor de bekende 
vaccinaties maar ook voor de andere zoals de HB-vaccinatie (hepatitis B: 
een bepaalde vorm geelzucht). In Nieuw-Zeeland, dat aanvankelijk zeer 
trots een nationaal inentingsprogramma tegen hepatitis-B introduceerde, 
werd al na drie maanden alarm geslagen nadat bijwerkingen over dit 
vaccin bekend werden. Een jaar na deze introductie werd door een 
medische ombudsman in Nieuw-Zeeland een lijst gepresenteerd met 
daarop de bijwerkingen vermeld die zich vooral bij kinderen voordeden, 
zoals lethargie, malaise, diarree, astma, artritis, bewustzijsnverlies, het 
syndroom van Guillain-Barré, daling van de bloeddruk.  
 
In april 1992 werd door een arts in Nieuw-Zeeland ontdekt dat het 
tegelijkertijd toedienen van het DTP en/of poliovaccin met het hepatitis-B 
vaccin het immuunsysteem van zijn patiëntjes onderdrukt werd, ook al 
werden de vaccins goed verdragen als ze niet tegelijkertijd werden 
toegediend.  Aan het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting 
System zijn nogal wat meldingen gedaan over (ernstige tot zelfs dodelijke 
afloop)  bijwerkingen bovengenoemd vaccin. Uiteraard is over 
bijwerkingen en onderzoeken van alle vaccins ook weer veel meer 
informatie beschikbaar, dan hier in dit artikel vermeld wordt.  
 
4. Vaccins kunnen de oorzaak zijn voor het ontstaan van nieuwe ziekten. 
Door een vaccinaties met een verzwakte of gedode versie van een virus, 
kunnen er een mutanten ontwikkeld worden, die weer voor verbreiding 
zorgen van de ‘gevreesde’ ziekten. Virussen zijn immers levende 
organismen die net als alle leven op aarde evolueren. Virussen willen hoe 
dan ook overleven en ontwikkelen daarvoor weer nieuwe variëten of 
sluiten zich aan bij andere virussen waardoor gevaarlijke ziekten kunnen 
ontstaan. Zoals inmiddels bekend dat er een gemuteerde vorm van 
hepatitis-B is ontstaan die ontwikkeld is door circa 3% van de babies 
wiens moeders vóór de geboorte van deze baby een vaccin tegen 
hepatitis-B kregen. Eveneens is er een verband gelegd tussen het 
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toenemend voorkomen van penicilline-resistente pneumokokken-
meningitius en de wereldwijde Hib-vaccinatie (hib: een zeer belangrijke 
verwekker van meningitis en andere invasieve infecties). De vaccinatie 
wordt toegediend aan kinderen onder de vijf jaar. Het uitroeien van het 
ene virus kan andere virussen stimuleren tot wildgroei. Dit lijkt dus 
gebeurd te zijn door dit vaccin.   
Maar ook lijken meer vaccinaties het ontwikkelen van andere ziekten te 
stimuleren. (Onderzoek ondermeer door: H.V. Wyatt, Department of 
Community Medicine, universiteit van Leeds). Ontdekt werd dat er een 
een grote kans ontstaan dat kleine kinderen – en dan vooral in de 
ontwikkelingslanden – een verhoogde kans hadden op het krijgen van 
polio als ze bijvoorbeeld penicilline-injecties toegediend kregen.  
Er zijn inmiddels behoorlijk wat onderzoeken bekend waaruit is gebleken 
dat er verhoogde risico’s bestaan op het krijgen van andere ziekten dan 
waarvoor het vaccin bedoeld is. Dieper hierop ingaan zou dit artikel 
echter te uitgebreid maken. Ik raad u daarom aan u zich te verdiepen in 
bestaande lectuur en artikelen op internet over vaccinatie. 
 
Welke stoffen zitten er in vaccinaties? 
    Gedurende lange tijd worden miljoenen bevruchte eieren uit de bio-
industrie gebruikt als ‘broedoven’ voor het kweken van virussen. De 
farmaceutische industrie gebruikt dit materiaal uit het ei na reiniging en 
wordt een virus chemisch geïnactiveerd, zodat het niet meer levend is. Dit 
kan uiteraard nooit voor 100% gegarandeerd worden. Na het chemisch 
inactiveren van het virus zou het vaccin geen levend virus meer bevatten, 
zodat het vaccin enkel levenloze gebroken virusdeeltjes zou bevatten. 
Omdat dit proces nogal tijdrovend is en derhalve veel geld kost, is door 
verschillende farmaceutische laboratoria een andere en snellere methode 
ontwikkeld, de ‘celmethode’. 
    Uit verschillende onderzoeken (o.a. door dr. Viera Scheibner, medisch 
onderzoeksjournalistes Désirée L. Röver, Lynne McTaggart en Marcel 
Messing) blijkt dat vaccins giftige stoffen bevatten, ondermeer: 
 bacteriële of virale bestanddelen die zich bevinden in een oplossing. 
deze oplossing is een water- of zoutoplossing met een weefselfixatief 
(formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide) en een 
conserveermiddel (thiomersal, ook  wel thimerosal genoemd, dat kwik 
bevat).  
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Nederlandse vaccins voor RVP zouden geen thimerosal bevatten. Het 
vaccin tegen tetatus bevat deze stof echter wel. In het DKTP-vaccin zit 
tevens het conserveermiddel fenoxyethanol. 
(Het middel thiomersal wordt inmiddels wereldwijd in verband gebracht 
met ondermeer autisme, hartziektes, zenuwaandoeningen en 
hyperactiviteit.)  
naast bovengenoemde middelen kunnen nog een aantal andere gifstoffen 
in vaccins voorkomen zoals het conserveermiddel polysorbaat 80 (kan 
heftige allergische reacties oproepen), triton X100 (sterk soort zeepsop), 
synthetische hars (kan allergieën veroorzaken), antibioticum 
gentamycine. 
 
De inhoud van vaccins hebben als voornaamste antigene (levende, 
verzwakte of dode) bacteriële en virale componenten, waarvan 
aangenomen wordt dat die het organisme zullen stimuleren tot het 
ontwikkelen van immuniteit tegen een bepaalde ziekten. 
 
Deze micro-organismen bevatten echter nog steeds lichaamsvreemde 
nucleïnezuren (DNA en RNA), zodat zelfs gedode micro-organismen nog 
een schadelijke uitwerking kunnen hebben op degene die dit vaccin 
ingeënt krijgen. Het is inmiddels bekend dat verzwakte bacteriën en 
virussen weer virulent kunnen worden als ze zich via vaccinatie in het 
lichaam bevinden. Virulentie houdt in dat het micro-organisme in staat is 
te wedijveren met de omgevende microflora, weefsel te beschadigen 
en/of de verdedigingsmechanismen van de gastheer te weerstaan 
(Coëlho, zakwoordenboek der Geneeskunde). 
 
Ayurveda en vaccineren 
    Toen Ayurveda eeuwen geleden ontwikkeld werd, bestond de 
mogelijkheid van vaccineren nog niet. Ziekten die toen aanwezig werden, 
werden behandeld met natuurlijke middelen, zoals kruiden, planten, 
mineralen. De therapie werd afgestemd op de lichaams/geestconstitutie 
en de doshas die uit balans waren van degene die ziek was geworden. 
Ervan uitgegaan werd – en nog steeds is dat het principe van Ayurveda  - 
dat de mens door middel van het herstellen van de natuurlijke balans die 
hij heeft meegekregen vanaf de conceptie en dus  bij hem hoorde, weer 
herstelde van de opgelopen ziekte. Maar Ayurveda gaat er primair vanuit 
dat het veel belangrijker en verstandiger is om ziekten van zowel lichaam 
als geest te voorkomen. 
    Dit kan door zoveel als mogelijk is te leven, te bewegen en het voedsel 
te gebruiken wat overeenkomt met de eigen unieke 
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lichaams/geestconstitutie. En zodra er disbalans dreigt te ontstaan  of al 
ontstaan is, de balans weer te herstellen door middel van de daarvoor 
geschikte kruiden, voeding, leefwijze, etc.   
Niet alleen de juiste voeding  maar ook het gezond houden van de geest 
zijn van essentieel belang om zo gezond mogelijk te blijven.  
    Het vermijden van voeding die niet horen bij de unieke lichaams/geest 
constitutie is daarom ook met klem aan te raden. Dit geldt ook voor 
ongezonde activiteiten, lichaamsbeweging, negatieve gedachten en 
gevoelens die niet bij u passen. 
    Als iemand vanaf zijn geboorte eet en leeft volgens zijn 
lichaams/geestconstitutie, zal de immuniteit in het lichaam in staat zijn 
om welke aanval van bacteriën en virussen ook, af te kunnen slaan of te 
overwinnen. 
In de maatschappij waarin we nu leven is het helaas bijna onmogelijk om 
nog volgens de eigen lichaams/geestconstitutie te leven door de enorme 
eisen die vandaag de dag aan mensen gesteld worden. Er zijn door allerlei  
(soms schokkende en/of dramatische) gebeurtenissen, 
werkomstandigheden, snelle ontwikkelingen, communicatiemedia,  de 
nodige stress, bezorgdheid, gejaagdheid, angst en psychische 
problematiek,  etc., aanwezig.  
Dat dit van grote negatieve invloed is op onze lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, spreekt dan ook voor zich.   
Ook de samenstelling van onze voedsel (allerlei toevoegingen), het milieu, 
het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen,  luchtverontreiniging, 
toegevoegde stoffen in ons drinkwater, schadelijke stoffen in allerlei 
gebruiksartikelen, straling door ondermeer zendmasten, magnetron, 
mobieltjes, enz. vormen eveneens een aanslag op onze lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. 
Eveneens helpt het gebruik van reguliere geneesmiddelen met hun 
bijwerkingen (van licht, schadelijk tot zeer schadelijk en zelfs met 
dodelijke afloop) niet mee om lichamelijk zowel als geestelijk gezond te 
blijven. 
 
Ayurveda adviseert dan ook met klem om zoveel als mogelijk is in deze 
huidige tijd, te eten, te leven en te bewegen volgens de unieke 
lichaams/geestconstitutie. Jezelf verdiepen in de wijze, natuurlijke en 
eeuwenoude kennis die Ayurveda voorstaat, is dan ook beslist aan te 
raden. Kennis en de werking van Ayurveda leren kennen en ervaren zal er 
zeker toe bijdragen om lichaam en geest in het juiste evenwicht te 
houden waardoor gezondheid bereikbaar is en  zo lang mogelijk 
behouden blijft. 
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Ouders zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun kinderen. Het is 
hun plicht hun kinderen zo lichamelijk en psychisch zo gezond mogelijk te 
laten opgroeien in een liefdevolle en evenwichtige omgeving. Kinderen 
hebben immers  recht op gezonde voeding, een  leefomgeving waarin 
weinig tot geen stress, geweld, negativiteit etc. voorkomt, maar vooral 
liefde, rust, hygiëne, regelmaat voorkomen. Hieruit zal het kind de wereld 
open kunnen betreden en zijn eigen levenservaringen kunnen gaan 
opdoen. 
Eveneens is het belangrijk om het kind te leren begrijpen hoe belangrijk 
het is dat hij dat voedsel tot zich neemt wat behoort tot zijn eigen 
lichaams/geestconstitutie. Dit geldt ook voor de beweging zoals sport 
evenals naar welke t.v.programma’s, ontspanning, boeken, informatie hij 
tot zich neemt. 
 
Ook het ontwikkelen van een psychisch evenwicht waarin ruimte is voor 
het verwerken en kunnen/mogen uiten van zijn gevoelens en gedachten 
is van groot belang voor zijn geestelijke gezondheid en daarom ook voor 
zijn lichaam. 
Een gezond kind dat gedijt in een liefdevolle, gezonde omgeving, zal niet 
gauw ziek worden. 
En mocht hij onverhoopt toch te maken krijgen met een bepaalde (kinder) 
ziekte, dan zal zijn gezonde lichaam, samen met een Ayurvedische 
natuurlijke behandeling om het evenwicht van de dosha’s te herstellen, 
zo goed als zeker de ziekte kunnen doorstaan. 
 
Samenvatting 
    Uit dit artikel blijkt dat vaccinatie lang niet zo onschuldig zijn als de 
farmacie en veel wetenschappers en artsen ons doen geloven. Vaccinaties 
kunnen (kinder) ziekten voorkomen maar uit een sterk toenemend aantal 
wetenschappelijke onderzoeken blijkt steeds meer dat vaccinaties niet 
levenslang hoeven te werken en de nodige – soms zelfs gevaarlijke en 
dodelijke -  bijwerkingen blijken te hebben. Bovendien kent men de 
gevolgen van vaccinaties op langere termijn niet voldoende. Vaccinaties 
kunnen als bijwerking ook andere ziekten oproepen.  
Vaccinaties hebben voordelen maar ook steeds meer bekend wordende 
nadelen.  
    Ayurveda wijst vaccinaties niet af, maar juicht ze ook niet toe en 
adviseert om vooral heel kritisch ten aanzien van vaccinaties te blijven. 
Uiteraard blijft  iedereen  zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij 
maakt voor de kinderen of voor hem/haarzelf. 
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Houdt bij uw keuze echter wel voor ogen dat vaccinaties niet bepaald 
onschuldig zijn, ook al zullen veel kinderen en volwassenen weinig tot 
geen last hebben van de (bij) werking van vaccinaties en zullen ze – 
hoewel nog niet bekend is hoe lang vaccinaties werkzaam zijn – in ieder 
geval een tijdje ‘beschermd’ kunnen zijn tegen bepaalde (kinder)ziekten. 
    Ayurveda vraagt zich wel serieus af of het middel (de vaccinatie) niet 
erger is dan de kwaal waarvoor het wordt toegediend, gezien de 
hoeveelheid giftige stoffen die in de vaccinaties aanwezig zijn.  
Angst is een slechte raadgever. Door de farmacie, regeringen en een 
aantal wetenschappers worden mensen nogals eens bang gemaakt over 
bepaalde ziekten die ons en onze kinderen bedreigen. Mensen worden 
door hen opgeroepen zich massaal te laten vaccineren tegen die  ziekten.  
De sociale media speelt daar lustig op in door decorum te geven aan die 
wetenschappers en regeringsleiders. Het is dan ook alleszins begrijpelijk 
dat veel mensen bang zullen worden als er een epidemie dreigt of om hun 
kind te kunnen verliezen aan een kinderziekte.. 
Raadzaam en verstandig is om dan rustig te blijven en goed te 
overdenken wat de gevolgen/bijwerkingen kunnen zijn van de vaccinatie 
die ontwikkeld is tegen die ziekte en wat je er zelf aan kunt doen om deze 
ziekte te voorkomen zonder vaccinatie. 
    Ayurveda is van mening dat als je Ayurvedisch leeft en eet (en niet 
alleen ten tijde van een dreigende epidemie) je nauwelijks tot geen 
vaccinaties nodig zult hebben om zo gezond mogelijk te blijven. 
Maar nogmaals het is en blijft ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid 
om wel of niet te kiezen voor vaccinaties. 
(juli 2015) 
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4.2   Nanodeeltjes in vaccins  –  Jon Rappoport    
  
Hij is al 30 jaar  onderzoeksverslaggever en schrijft artikelen over 
politiek, medicijnen en gezondheid. Gedetailleerd haalt hij een 
studie aan waarbij traditionele vaccins op hun vele giftige stoffen 
zijn onderzocht. Ook alarmerend is dat nanodeeltjes van vreemde 
anorganische lichamen zijn geïdentificeerd, die niet door 
fabrikanten zijn vermeld… 
 
Een studie in 2017 van 44 typen van 15 traditionele vaccins, geproduceerd 
door leidende wereldwijde bedrijven, heeft een zeer verontrustend en 
niet eerder gerapporteerd feit aan het licht gebracht. 
    De vaccins zijn zwaar besmet met verschillende nanodeeltjes. Veel van 
de deeltjes zijn metalen. We hebben het over traditionele vaccins, zoals 
HPV, griep, Mexicaanse griep, hepatitis B, MMR, DPT, tetanus, enz. 
Om te beginnen met het begrijpen van een aantal van de destructieve 
effecten van de besmetting van nanodeeltjes in vaccins, is hier de 
baanbrekende studie van 2017: 
 
Internationaal Vakblad voor Vaccins & Vaccinaties; Nieuwe 
kwaliteitscontroles op vaccins: Micro- en Nanocontaminatie  
(Antonietta M Gatti en Stefano Montanari (23-1-2017) 
 
"Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat in alle gecontroleerde monsters de 
vaccins niet-biocompatibele en bio-persistente vreemde bestanddelen 
bevatten die niet door de producenten worden aangegeven en waartegen 
het lichaam in alle gevallen reageert. Dit nieuwe onderzoek is een nieuwe 
kwaliteitscontrole die kan worden uitgevoerd om de veiligheid van een 
vaccin te beoordelen. Onze hypothese is dat deze besmetting onbedoeld 
is, aangezien ze waarschijnlijk te wijten is aan vervuilde componenten of 
procedures van industriële processen (bv. filtraties) die gebruikt worden 
om vaccins te produceren...". 
 
Laten de auteurs van de studie de deur open voor de mogelijkheid dat de 
besmetting opzettelijk is? 
 
"De hoeveelheid gedetecteerde vreemde lichamen en, in sommige 
gevallen, hun ongewone chemische samenstellingen hebben ons 
verbijsterd. De geïdentificeerde anorganische deeltjes zijn noch 
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biocompatibel, noch biologisch afbreekbaar, wat betekent dat ze 
biopersistent zijn en effecten kunnen induceren die ofwel onmiddellijk in 
de buurt van de injectietijd, ofwel na een bepaalde tijd na toediening 
duidelijk kunnen worden. Het is belangrijk om te onthouden dat deeltjes 
(kristallen en niet moleculen) lichaamsvreemde stoffen zijn en zich als 
zodanig gedragen. Meer in het bijzonder is hun toxiciteit in sommige 
opzichten anders dan die van de chemische elementen waaruit ze 
bestaan, waardoor ze een ontstekingsreactie veroorzaken. 
 
"Na de injectie kunnen die microdeeltjes, nanodeeltjes en aggregaten 
rond de injectieplaats blijven en zwellingen en granulomen vormen... 
Maar ze kunnen ook door de bloedsomloop worden gedragen, en zo 
ontsnappen aan elke poging om te gissen wat hun eindbestemming zal 
zijn... Zoals met alle vreemde lichamen, vooral die kleine, veroorzaken ze 
een ontstekingsreactie die chronisch is, omdat de meeste van die deeltjes 
niet kunnen worden afgebroken. Bovendien kan het proteïne-corona 
effect...door een nano-bio-interactie...organische/anorganische 
samengestelde deeltjes produceren die in staat zijn het immuunsysteem 
op een ongewenste manier te stimuleren... Het is onmogelijk om niet toe 
te voegen dat deeltjes ter grootte van wat vaak in vaccins wordt 
waargenomen, de celkernen kunnen binnendringen en met het DNA 
kunnen interacteren...". 
"In sommige gevallen, bijvoorbeeld zoals bij ijzer en sommige 
ijzerlegeringen, kunnen ze corroderen en de corrosieproducten een 
toxiciteit uitoefenen die de weefsels aantast..." 
    "Gezien de verontreinigingen die we hebben waargenomen in alle 
monsters van vaccins voor menselijk gebruik, zijn schadelijke effecten na 
de injectie van die vaccins mogelijk en geloofwaardig en hebben ze het 
karakter van willekeurigheid, aangezien ze afhankelijk zijn van waar de 
verontreinigingen door de bloedsomloop worden gedragen. Het is alleen 
duidelijk dat soortgelijke hoeveelheden van deze vreemde lichamen een 
ernstiger effect kunnen hebben op zeer kleine organismen zoals die van 
kinderen. Hun aanwezigheid in de spieren...kan de werking van de spieren 
ernstig schaden..." 
    "We komen deeltjes tegen met chemische samenstellingen, 
vergelijkbaar met die in de geanalyseerde vaccins, wanneer we gevallen 
van milieuvervuiling door verschillende vervuilingsbronnen bestuderen. In 
de meeste gevallen zijn de gedetecteerde combinaties erg vreemd, omdat 
ze geen technisch nut hebben, in geen enkel materiaalhandboek te vinden 
zijn en eruit zien als het resultaat van de toevallige vorming die zich 
bijvoorbeeld voordoet als afval wordt verbrand. In ieder geval mogen ze, 
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ongeacht hun herkomst, niet aanwezig zijn in een injecteerbaar 
geneesmiddel, laat staan in vaccins, meer in het bijzonder die voor 
zuigelingen". 
 
Deze studie van 2017 opent een heel nieuw terrein: het onderzoek naar 
nanodeeltjes in vaccins waar geen enkele verwacht werd. Zulke deeltjes 
zijn geen geneesmiddel in welke zin dan ook. 
 
Veel juridische en wetenschappelijke "deskundigen" beweren dat de staat 
het recht heeft om vaccins verplicht te stellen en op te leggen aan de 
bevolking.  Maar deze vervuilende nanodeeltjes zijn geen vaccins of 
medicijnen.  Alleen een gek zou het recht van de staat verdedigen om ze 
in te spuiten. 
    Hier is een ander deel uit de studie van 2017.  Handelsnamen van 
vaccins, en samenstellingen van de nanodeeltjescontaminanten zijn 
aangegeven.  Haal diep adem en doe je gordel om: 
"...verdere aanwezigheid van micro-, sub-micro- en nano-formaat, 
anorganische, vreemde lichamen (variërend van 100nm tot ongeveer tien 
micron) werd geïdentificeerd in alle gevallen [alle 44 vaccins], waarvan de 
aanwezigheid niet werd verklaard in de bijsluiters die in de verpakking 
van het product werden bijgeleverd... 
...enkele deeltjes, cluster van micro- en nanodeeltjes (minder dan 100nm) 
en aggregaten... afval van aluminium, silicium, magnesium en titanium; 
van ijzer, chroom, silicium en calcium deeltjes... gerangschikt in een 
cluster, en aluminium-koper afval... in een aggregaat. 
...de deeltjes zijn omgeven en ingebed in een biologisch substraat. In alle 
geanalyseerde monsters hebben we deeltjes geïdentificeerd die bevatten: 
Lood (Typhym, Cervarix, Agrippal S1, Meningitec, Gardasil) of roestvrij 
staal (Mencevax, Infarix Hexa, Cervarix. Anatetall, Focetria, Agrippal S1, 
Menveo, Prevenar 13, Meningitec, Vaxigrip, Stamaril Pasteur, Repevax en 
MMRvaxPro)". 
...deeltjes wolfraam geïdentificeerd in druppels Prevenar en Infarix 
(aluminium, wolfraam, calciumchloride). 
...enkelvoudig vuil gevonden in Repevax (Silicium, Goud, Zilver) en 
Gardasil (Zirkonium)." 
    "Sommige metalen deeltjes gemaakt van wolfraam of roestvrij staal 
werden ook geïdentificeerd. Andere deeltjes die Zirkonium, Hafnium, 
Strontium en Aluminium (Vivotif, Meningetec) bevatten; Wolfram, Nikkel, 
IJzer (Priorix, Meningetec); Antimoon (Menjugate kit); Chroom 
(Meningetec); Goud of Zink (Infarix Hexa, Repevax), of Platina, Zilver, 
Bismut, IJzer, Chroom (MMRvaxPro) of Lood, Bismut (Gardasil) of Cerium 
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(Agrippal S1) werden ook gevonden. Het enige wolfraam komt voor in 
8/44 vaccins, terwijl chroom (alleen of in een legering met ijzer en nikkel) 
in 25/44 voorkomt. Uit het onderzoek bleek dat sommige deeltjes 
ingebed zijn in een biologisch substraat, waarschijnlijk eiwitten, endo-
toxinen en resten van bacteriën. Zodra een deeltje in contact komt met 
proteïnevloeistoffen, ontstaat er een nano-bio-interactie...en wordt er 
een 'proteïnecorona' gevormd... De nano-bio-interactie genereert een 
verbinding van grotere omvang die niet biologisch afbreekbaar is en 
nadelige effecten kan hebben, omdat deze niet als zodanig door het 
lichaam wordt herkend". 
    ...voorbeelden van deze nano-bio-interacties. Er zijn aggregaten te zien 
(stabiele samengestelde entiteiten) die deeltjes lood bevatten in 
Meningitec... van roestvrij staal (ijzer, chroom en nikkel...) en van koper, 
zink en lood in Cervarix... Vergelijkbare aggregaten, hoewel in 
verschillende situaties (patiënten die lijden aan leukemie of 
cryoglobulinemie), reeds beschreven zijn in de literatuur". 
 
Worden sommige van deze nanodeeltjes opzettelijk in vaccins geplaatst? 
Leidt het standaardproductieproces voor traditionele vaccins 
ONVERMIJDELIJK tot gevaarlijke en destructieve nano-besmetting? 
 
Er wordt al gebruik gemaakt van nieuwe nanotechnologieën om 
verschillende vaccins te maken - verondersteld wordt dat deze "de 
effectiviteit verbeteren".  In feite kan het komende COVID-19 vaccin een 
nano-type zijn.  Heeft dit productieproces het onvermijdelijke effect van 
het ontketenen van een orkaan van nanodeeltjes besmettingen? 
Hoeveel gevallen van hersenbeschadiging en autisme bij kinderen kunnen 
aan de deur van de besmetting met nanodeeltjes worden gelegd? 
    En ten slotte, waar worden deze besmette vaccins geproduceerd?  De 
bovenstaande studie heeft niet gepoogd dit te ontdekken.  Het viel buiten 
het bestek van het onderzoek.  Het is algemeen bekend dat, bijvoorbeeld 
in het geval van de VS, vaccins of hun componenten in veel gevallen niet 
in eigen land worden geproduceerd.  Waar brengt dit de controle over de 
veiligheid?  In bijvoorbeeld China, waar zich talrijke farmaceutische 
schandalen hebben voorgedaan die verband houden met de besmetting 
van producten?         
Het vaccinbedrijf toont geen enkele belangstelling voor het 
beantwoorden van deze vragen.  Ze zijn bezig te doen alsof de vragen niet 
bestaan. Vertrouwen in deze mensen zou suïcidaal zijn… 
(www. wakkeremensen.nl 3-6-2020) 
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4.3  Hoe het middel erger werd dan de kwaal  
        –  Dr. Carrie Madje 
 

 
 
Zij is als internist werkzaam in  McDonough,  Georgia, en houdt 
zich al 20 jaar bezig met de ontwikkelingen rond de materie van 
vaccins 
 
 “De hamvraag: wat betekent het om menselijk te zijn? 
Ons DNA is de blauwdruk van ons leven (onze gedachten, herinneringen) 
en ons lichaam: hoe het functioneert, hoe het  
groeit, hoe het zich voortplant. Onze DNA-streng lijkt op de binaire code 
in een computer. Een kleine verandering in het codepatroon heeft een 
groot effect. Technisch kunnen we een stukje code in een genoom 
(DNA/erfelijk materiaal) inbrengen, weghalen en we kunnen het 
verplaatsen naar een andere plek. 
We kunnen ook een synthetisch stukje code of een dierlijk stukje code in 
het genoom plaatsen. We kunnen dus stukjes code uit het genoom 
knippen en er in plakken. Hiermee herschrijf je de genetische code in het 
DNA. De vraag die we ons moeten stellen is: ‘Hoeveel veranderingen zijn 
er nodig om het menselijk DNA te herschrijven om dan nog menselijk te 
zijn?’ 
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Over patenten en DNA 
 
Wat uit de natuur komt of van de natuur is kunnen we niet patenteren. 
Maar we kunnen wel patent hebben op iets dat gemodificeerd 
(veranderd) is of synthetisch geproduceerd. Een voorbeeld is Monsanto. 
Zij veranderden het genetisch materiaal van een zaad, zodat het een 
beetje anders werd dan het natuurlijke zaad. De groenten en het fruit ziet 
er hetzelfde uit aan de buitenkant, maar van binnen is het iets anders. Dit 
gemodificeerde zaad kan gepatenteerd worden, je bent er dan eigenaar 
van. Als we ons DNA laten veranderen, dan kunnen onze cellen 
gepatenteerd worden. Wij, als mensen zijn dan gemodificeerd en komen 
in bezit van de patenthouder. 
Als ons DNA wordt gemodificeerd met DNA van andere soorten, zijn we 
dan nog menselijk? Of is dit transhumanisme? De technologie om het 
DNA te modificeren (bewerken) heet recombinant-DNA of recombinant-
RNA technologie en deze wordt al toegepast. Deze technologie wordt 
toegepast in het covid-19 vaccin. Dit vaccin maakt ons tot genetisch 
gemodificeerde organismen. Bedrijven als Inovio, GlaxoSmithKline, Sinovi 
en Moderna zijn hiermee bezig en ze worden gefinancierd door de Bill & 
Melinda Gates Foundation. 
 
Dit type vaccin is nog nooit eerder toegepast op mensen. 
En ze willen dit in alle mensen spuiten. 
De snelheid waarmee dit vaccin wordt geproduceerd is ongelooflijk. Ze 
slaan dierproeven over en proberen het rechtstreeks uit op mensen. Het 
is wetenschappelijk onverantwoord. Ze doen geen randomised placebo 
controletests. Ze volgen geen enkel wetenschappelijk protocol wat 
noodzakelijk is om goedgekeurd te worden door de FDA en te garanderen 
dat dit vaccin veilig is voor ons èn dat het werkt. De producenten zijn niet 
aansprakelijk voor schade door de vaccins. Ze hoeven niet te bewijzen dat 
de vaccins doen wat ze zeggen dat ze doen. Ze hoeven alleen maar aan te 
tonen dat de vaccins antilichamen produceren (in vitro is genoeg). Deze 
hele procedure is onvoorstelbaar! 
 
Alle veiligheidsmaatregelen worden genegeerd en omzeild, 
terwijl deze vaccins in alle mensen geïnjecteerd gaan worden. 
Wat zit er in de vaccins..?! 
Een gemeenschappelijke factor in deze vaccin-run is de MRC-5-cellijn. Dit 
zijn menselijke diploïde (foetale) cellijnen uit de 60er jaren. Dit type cel 
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heeft het natuurlijke vermogen verloren om te sterven (apoptose). Het is 
een onsterfelijke cellijn. 
 
Apoptose is het vermogen tot een ‘geprogrammeerde celdood’. Als een 
cel beschadigd is, of te oud wordt of niet meer goed functioneert of 
gewoon moet verdwijnen, dan ruimt het zichzelf netjes op. Tijdens de 
embryonale ontwikkeling gebeurt dit laatste regelmatig: we willen geen 
kieuwen hebben of dubbele voortplantingsorganen. Het afsterven gebeurt 
op een natuurlijke en veilige manier, zonder de omliggende cellen te 
beschadigen. Ook in het immuunsysteem speelt dit vermogen een 
belangrijke rol: T-cellen vernietigen geïnfecteerde cellen door ze aan te 
zetten tot apoptose. Celdood dus. 
Maar een cel die niet kan sterven is eigenlijk een kankercel. Deze 
onsterfelijke cellijnen worden gebruikt in vaccins voor bof, mazelen en 
rode hond (BMR), Hib (haemophylus influenza B), hepatitis B, polio en 
andere vaccins. 
 
 Artsen proberen al jaren deze kwestie publiek te maken, maar ze worden 
allemaal het zwijgen opgelegd. Het lijkt alsof artsen zich niet uitspreken. 
Ze proberen het echt wel, maar ze worden geboycot. Ze hebben geen 
vrijheid om zich uit te spreken. 
    Een Italiaans onderzoek heeft aangetoond dat dit type vaccins het risico 
op kankervorming doet toenemen. Vaak zitten er ook vervuilingen in de 
vaccins zoals bv. bacteriën, die na de vaccinatie infecties kunnen 
veroorzaken. Realiseer je dat met deze vaccins kankercellen, bacteriën en 
toxinen (er kan oa. aluminium, kwik, formaldehyde, polysorbaat, 
squaleen in zitten) in onze lichamen worden gebracht. De combinatie van 
vaccins (cocktails) zorgen voor onoverzichtelijke neveneffecten, omdat ze 
niet los van elkaar optreden, maar met elkaar interfereren (het synergene 
effect). En kinderen zijn extra gevoelig vanwege hun onvolwassen 
immuunsysteem. 
 
Waarom wordt het covid-19 vaccin ons zo opgedrongen? 
    Om hierop antwoorden te vinden moet je de geldstroom volgen. In 
2011 kreeg CureVac in Duitsland US$ 33 miljoen, voor onderzoek en 
ontwikkeling van een RNA-vaccin. In 2013 kreeg Moderna US$ 25 miljoen 
voor onderzoek en ontwikkeling van een RNA-vaccin. In 2015 kreeg Inovio 
(Pharmaceuticals) US$ 45 miljoen voor hun DNA-vaccin en de toepassing 
van nanotechnologie. 
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En al deze bedrijven werden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates 
Foundation. Tot op heden hebben deze bedrijven geen licentie voor hun 
producten gekregen om het voor menselijke productie in te zetten. De 
reden: er was onvoldoende bewijs voor een immuuneffect: aantoonbare 
antilichamen bij het testen op mensen. Dus deze vaccins produceerden in 
mensen geen anti-lichamen. 
Er is met de coronavaccins alleen bewijs van antilichamen in vitro (in 
laboratoriumbuisjes), maar dat zegt niets over de productie van 
antilichamen in een levend immuunsysteem. 
 
Samenvattend 
 
We betreden een onbekend gebied dat veranderingen kan aanbrengen in 
wat we menselijk noemen, in wat het betekent een MENS te zijn. De 
covid-19 vaccins zijn niet veilig, vanuit van welk wetenschappelijk 
oogpunt je het ook bekijkt. De vaccins brengen in ons lichaam: kanker- en 
mutagene cellijnen (hierop zijn ze gekweekt en dit gebeurt al veel 
langer!). Ze brengen in ons lichaam: toxische stoffen (is ook al lang aan de 
gang), verschillende dierlijke genomen (erfelijke codes en dit gebeurt ook 
al lang). Er is geen enkel bewijs dat de vaccins doen wat de fabrikanten 
zeggen dat ze doen. Tot op heden geen enkel bewijs! En ze zijn niet 
verplicht dit bewijs te geven. 
De recombinant-DNA- en recombinant-RNA technologie veroorzaakt 
onbekende en blijvende genetische veranderingen in het menselijk 
lichaam. Het is blijvend, want als iemands DNA is gewijzigd, dan moet 
deze persoon het de rest van zijn/haar leven hiermee doen. En we hebben 
geen idee van de zijdelingse effecten. Er is geen weg terug! Er valt niets 
terug te draaien. We weten heel veel niet en ook degenen die het op de 
markt zetten weten niet waar dit ons brengt. Maar het klinkt niet goed! 
 
Het komt er op neer dat deze ‘ontwikkeling’ een nieuw soort 
creëert …. en misschien een oude soort vernietigt: wij, mensen 
zoals wij elkaar kennen. 
De vaccins brengen nanotechnologie met zijn robotica-effecten in ons 
lichaam. Met deze vaccins en de bijbehorende producten (ID2020 of hoe 
je het ook noemt) worden we allemaal permanent gekoppeld aan een 
artificiële intelligentie-interface. Nogmaals: dit is geen éénrichting-, maar 
een twéérichtingverkeer! 
 snap dat dit veel is om te behappen en het beangstigt me al jaren. Ik ben 
aanwezig geweest bij wetenschappelijke bijeenkomsten waarin dit 
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gespreksonderwerpen waren. Ik ben ook aanwezig geweest bij 
bedrijfsbijeenkomsten waarin dit gespreksonderwerpen waren.  
Het is ècht en echt géén fantasie. Ik volg deze ontwikkelingen al 20 jaar. 
En….. (emotioneel) het is realiteit. 
 
We moeten nu onze mond opendoen. Voor onszelf, onze families, de 
toekomstige generaties, voor het menselijk ras. Dit is geen grap, mensen. 
Ga alsjeblieft zelf op onderzoek uit, zoveel als je kan en deel het met 
anderen. Blijf op de sociale media en verspreidt deze informatie. We 
hebben nog een kans als we meer mensen wakker maken. Ik vertel jullie 
dit vanuit mijn grootste liefde en vrede.” … 
(www.wanttoknow.nl  31 juli 2020; Guido Jonkers) 
 
 
4.4     Een blik op Corona, vaccinaties en kansen  –   
           Berry Vincenta 
 
Sinds 1980 een medium, en doorgever van leerzame informatie 
vanuit Kosmisch perspectief.  
Corona in  zijn oorspronkelijkheid is een anderedan nu in 
vernietigende vorm door chemische toevoegingen. 
Collectief verzet, zegt ze, tegen vaccinatie zal uiteindelijk het 
schaduwveld doen breken… 
 
In het kader van vragen aan de vrouw, over wat ze ziet en wat ze 
doorkrijgt, zitten we regelmatig met Berry Vincenta in alle rust, 
om een vraag- en antwoordsessie te houden.  
 
Dat de informatie bij mogen dragen aan je (totaal)beeld van deze crisis, 
die -zo blijkt keer op keer- óók een levensgrote kans in zich draagt, om 
onze intenties aan te scherpen, onze Aarde met een nieuw elan te 
benaderen, in het gebruik maken van haar gastvrijheid. Dat mensen 
onderling een nieuwe kans hebben dátgene te duiden, wat werkelijk 
waardevol voor hen is..! Dat het besef kan doordringen, dat materiële 
zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten. 
Dat het gaat om intermenselijkheid en een duurzaam leven. Vol geluk, dat 
niet gekocht hoeft te worden. De Coronacrisis draagt de karakteristiek van 
een valse-vlag-operatie; ook dát aspect is duidelijk te lezen in de 
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reading/channeling, die Berry Vincenta aanreikt. Doe er je voordeel mee. 
Heb je niets met channelen of iets dergelijks, lees dan tóch de info. 
 
 

 
 
Vraag WantToKnow:  
    Als we naar deze coronazaak kijken, dan is er op dit moment bij heel 
veel mensen behoefte, de afkomst van het virus uit te pluizen. Omdat 
daarmee de krachten die van deze epidemie – pandemie – gebruik 
maken, zichzelf bloot hebben gegeven, alsof een ridder in een strijdperk 
stapt. Iedereen kan zien wat voor wapens deze draagt en of er van een 
open of een gesloten vizier sprake is. 
 
In dat opzicht hebben we twee vragen, ten aanzien van het virus. Er wordt 
gezegd door een Nobelprijswinnaar (dr Luc Montagnier), dat het virus 
door de mens gemaakt moet zijn en dat het waarschijnlijk per ongeluk is 
ontsnapt. Kunt u daar iets over zeggen? 
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BV “Datgene wat verkondigd wordt vanuit vele kanalen, is een 
verkondiging die niet altijd de waarheid raakt. Datgene wat Corona in zijn 
eigen oorspronkelijkheid is, is een andere energie, dan dat nu 
geopenbaard wordt in de wereld, juist in het menselijk fysieke. Datgene 
wat nu in zo’n grote vernietigende vorm zichtbaar is, is wel degelijk 
ontstaan door chemische toevoeging, om daardoor een soort handvat te 
krijgen over het collectieve mensdom. En dáárin ligt nog steeds de 
aandacht. Als dit begrepen wordt, kan er op een andere wijze mee 
worden omgegaan. 
Vergeet u niet dat deze groep mensen, die slechts een handjevol mensen 
betreft..,  die daarin opnieuw de mensheid tot slavernij willen dwingen. 
Dat zal ze absoluut niet kunnen lukken. Dit lukt niet, omdat het bewustzijn 
van de  mensen vele malen is gegroeid en velen zich innerlijk ook iets 
anders herinneren over hun eigen kracht. Maar ook voelen, hoe zij niet 
meer geïntimideerd of gemanipuleerd willen worden. Dit vraagt echter 
nog heel veel meer van het collectief, want het collectief heeft nog niet 
altijd goed begrepen, op welke wijze er ondermijnd wordt in de groei.  
Het is belangrijk om  u te realiseren dat hetgeen is veroorzaakt gedurende 
dit virus, dat deze energieën niet per ongeluk in de wereld zijn gezet. Dit 
heeft wel degelijk een rede gehad zoals ik net heb uitgelegd.  Deze rede 
zal steeds duidelijker zijn! 
Het zal ook een vervolg gaan krijgen, waardoor velen de schellen van de 
ogen zullen vallen.  Daarin ligt een heel belangrijk punt voor groei, als dit 
beseft wordt in het collectief bewustzijn en velen zullen dit ook individueel 
werkelijk gaan omarmen en begrijpen, dan kan die stap worden gemaakt 
naar dat andere veld. Dan kan werkelijk afscheid worden genomen van al 
die dwang die steeds in menselijk bewustzijn heeft geheerst. Op welke 
wijze dan ook. De energie daarachter is een energie die nog een vervolg 
gaat krijgen zoals ik u net heb uitgelegd.” 
 
Vraag WantToKnow:  
    Er is een vraag over onze verwondering, over de samenwerking tussen 
China en de Verenigde Staten in het laboratorium in Wuhan, waar de 
epidemie is begonnen. De Chinezen en de Verenigde Staten blijken elkaar 
op het wereldtoneel tegen te staan, elkaar de schuld te willen geven, 
terwijl er op de achtergrond -écht voor iedereen zichtbaar- een 
samenwerking is, die al enige decennia aan de gang is en waarbij in het 
laboratorium samengewerkt wordt om virussen te manipuleren en te 
creëren. 
Daarbij zit ook de zaak van de Wereldgezondheidsorganisatie, China en de 
Verenigde Staten, voor iedereen zichtbaar als front haar functie te 
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vervullen of haar rol te spelen. Kunt u daar iets over zeggen over deze 
bevreemding van mij ten aanzien van deze schijnbare contradictie is 
tussen deze twee partijen. 
 
BV. “Deze schijnbare contradictie is een energie die op dit moment op die 
manier uitgelegd kan worden, maar die aan de basis van zichzelf niet zo 
tegengesteld hoeft te zijn. Datgene wat ooit een gezamenlijk veld 
heeft  betekend, tussen deze twee grootmachten, zijn energievelden die 
niet verdwenen zijn in de tijd. Het is een verbinding die nog steeds 
gemaakt wordt. Alleen zijn er anderen aan het hoofd van dit soort 
grootmachten, die ook andere routes belopen en die ook daarin iets 
anders aan de wereld zeggen.  
Maar dat wat er ligt, is iets wat er nog steeds is. Er is nog steeds die 
verbinding in die samenwerking en vaak  achter gesloten deuren. Dit 
heeft vooral ook te maken met het feit, dat deze twee grootmachten 
elkaar op een bepaalde wijze in krachten meten; ze zien  elkaar enerzijds 
als medestander en anderzijds blijft daar steeds een stukje contradictie als 
tegenstander. Daarin ligt vooral ook voor beide landen het verlangen om 
een bepaalde belangrijke, nog belangrijker rol te gaan spelen op deze 
Aarde. 
De energie daarachter is een energie van machten, van machten die al 
eeuwen spelen, maar waar nu een heel ander veld achter ligt. Datgene 
wat zich nu laat zien, zal uiteindelijk toch weer ook heel duidelijk tonen, 
dat er samenwerking is tussen deze twee landen, maar dat er nu een 
andere verbinding wordt gemaakt. Datgene wat vertaald wordt in 
negatieve stroming, is vooral een vertaalsleutel op basis van verleden. 
Datgene wat er nu zichtbaar is, is niet helemaal voor de wereld zichtbaar, 
omdat heel veel zich nog achter gesloten deuren bevindt. 
 
 Vraag WantToKnow:  
    Over Bill Gates en zijn rol als gezondheidgoeroe en welke optie en in 
welke mate is hij daarin een voortrekker van de rol van de schaduwkant 
en de manipulatieve krachten, want hij laat tussen de regels door – en 
zelfs direct – weten dat hij eigenlijk volledig op de hoogte is door allerlei 
voorspellingen te doen die op een heel kort termijn daarna uitkomen. 
 
BV “Datgene wat deze ziel als plek in de wereld momenteel inneemt, 
is  zeker een bepaalde hoofdrol te hebben in de groep waarover 
gesproken is, die de schaduwkanten heel duidelijk bezielen. En daardoor 
ook heel diep van binnen in jullie zelf -als lichtwerkers- steeds weer de 
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realisatie laten voelen, dat er veel meer gaande is, dan waar nu op dit 
moment, ook iets tegenover wordt gesteld. 
Datgene wat deze man laat zien, is vooral ook datgene wat al geweten 
werd. Er is al heel veel, zoals u ook zegt, voorspeld en deze voorspellingen 
kwamen niet vanuit deze kant van de sluier…! Deze voorspellingen 
kwamen uit een programmering, die was opgezet waarin een bepaald 
stappenplan werd gezet, dat heel duidelijk op een soort van 
manipulatieve kant werden gepresenteerd in het onderbewustzijn van 
mensen. Daarin werd dus al iets in neergelegd. 
De mens die had kunnen weten, zijn mensen met dat hogere bewustzijn. 
Als ze de tijd hadden genomen voor al die informatie, waren ze tot andere 
conclusies gekomen. Maar dat is iets wat niet meer in deze tijd hoeft te 
spelen. Dat ligt achter u. Het gaat erom dat deze man al zeker een hele 
belangrijke leidersrol heeft in dit hele gebeuren en uiteindelijk zich zal 
presenteren als een soort van heiland, die de wereld zal komen redden 
met zijn vaccinatieprogramma. Daarin ligt het gevaar! 
Er ligt een gevaar, maar tevens ook, een heel belangrijke keuze te maken! 
Mensen die steeds dieper beseffen dat deze energieën op dit moment zo 
in elkaar zitten, zullen zich nu al kunnen prepareren op het moment 
waarop de wereld haast wil verplichten tot vaccinatie. Daar zich collectief 
zich tegen te verzetten, zal uiteindelijk het schaduwveld doen breken!”  
 
Vraag WantToKnow: 
   Prachtig. Zo krijgen we een beeld van Bill Gates, als van Judas uit het 
Evangelie, die verraadt en tegelijkertijd zijn rol vervult als verrader. Is dat 
een vergelijking met de huidige situatie met Bill Gates, die u kunt 
bevestigen? 
 
BV. “Het is zeker een vergelijk die kan ik ook bevestigen; maar er is daar 
nog iets meer over te zeggen. Datgene wat deze ziel als taak vervult in het 
leven van nu, heeft wel degelijk een zeer kosmische oorzaak. Het is een 
noodzakelijkheid om juist in het collectief, dat enorme grote schokbesef in 
het menselijk bewustzijn neer te leggen, om in alles wat er nu plaatsvindt, 
maar ook in alles wat er nog gaat komen, de mens zich werkelijk te 
kunnen laten gaan omkeren, tot dat punt van nieuwe velden, zoals ik al 
heb beschreven. Dan kan de mens zich werkelijk om gaan keren in 
overgave, aan die nieuwe samenleving, vanuit ook een gevoel niet meer 
gemanipuleerd te kunnen worden, maar volkomen vanuit  eigen kracht in 
het leven te staan. Omdat er keuzes zijn gemaakt, die over het eigen leven 
gaan.” 
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Vraag WantToKnow: We willen nog even teruggrijpen op één na de 
laatste vraag over de rol van Gates. U had het over de wereldwijde 
vaccinatie die dan plaats zou moeten gaan vinden. Is daar een doelstelling 
ingesloten voor die krachten om in een vaccin een chip aan te brengen. Is 
dat dan een fysieke chip of is dat een chip zoals die op dit moment wordt 
gemaakt met de energetische techniek van het blauwe licht? Kan ik dat zo 
zeggen? 
 
BV “Er zal zeker een bepaalde toevoeging plaats gaan vinden, maar niet 
direct zoals u ook heel duidelijk beschrijft in de zichtbaarheid. Het zal in 
een soort van onzichtbare vorm zijn. In deze onzichtbare vorm is een 
trilling, die innerlijk zich in de mens gaat nestelen. Niet alleen gaat 
nestelen, maar zodanig, dat dit ook een soort controlepunt gaat worden, 
omdat het een bepaalde verbinding maakt met de oorsprong van dit veld.  
Het is dus belangrijk wanneer ik u dit zeg, dan schets ik u daarin een 
metaforisch beeld…  zie dan voor u… dat er vanuit een bepaald punt iets 
de wereld wordt ingeschoten. Geschoten, zo noem ik dit maar… en die 
daarin allerlei lijnen legt… waarin non-verbaal wordt gecommuniceerd, 
maar ook wordt gemanipuleerd en ondermijnd… Is dit beeld duidelijk 
zichtbaar?” 
 
Vraag WantToKnow:  
    Kunnen we het zo terugvragen, dat het een energetisch veld vormt, 
waarin al die vaccinaties worden uitgevoerd, waarbij een soort collectief 
veld ontstaat, wat via een relatief simpele manier te besturen is? 
 
BV “JA”. Zo zie ik dat voor me… Het is een soort bestuurbaarheid. Zo 
wordt het getoond. In de bestuurbaarheid van het menselijk bewustzijn, 
zie ik tegelijkertijd datgene wat u straks zei, dat het zal falen, omdat de 
energetische bewustwording -zeker door deze pandemie- alleen maar veel 
hoger zal gaan worden bij ieder mens.  
(www.wanttoknow. nl   Guido Jonkers 28-5-2020; relevante passages)    
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5.  Tenslotte 

Dit boek heb ik geschreven omdat ik in grote mate getriggerd 
werd door het huidige Covid-19 virus en tengevolge daarvan de 
enorme haast om er vaccinaties tegen te ontwikkelen en de grote 
run op die vaccinaties als redder van de mensheid. Het virus is 
onze vijand waar de wereld mee in oorlog lijkt te zijn en een vijand 
moet koste wat kost overwonnen worden.  
 
De inhoud van dit boek heeft zich geconcentreerd op informatie 
en inzichten over het corona-vaccin sec, en vaccinaties in het 
algemeen. Het vaccin tegen corona zal  hoogstwaarschijnlijk begin 
volgend jaar ter beschikking  komen.  
 
    Uit de talloze artikelen, websites en video’s kon slechts een 
beperkte selectie plaatsvinden.  
De ‘rode draad’ die is gevolgd is die van de huidige kinder-
vaccinaties, met al zijn vervuilende en giftige elementen, naar de 
verderfelijke inhoudsstoffen op nano-schaal én voorgenomen 
toevoeging van micro-chips en GPS in het corona-vaccin.  
Het is een en al gif waar de farmaceutische industrie ons mee wil 
opzadelen. Het levert een fantastische maar ook surrealistische 
inkijk in de coronavaccin-keuken. 
Met alle fysieke en geestelijke gevolgen van dien.  
 
   Wanneer de informatie beperkt zou zijn tot die van de huidige 
medici en wetenschappers ontstaat reeds een redelijk totaalbeeld 
over de gevaren van vaccins.  
De toevoeging van gechannelde informatie geeft alles nog een 
extra dimensie, waarbij het coronavirus vanuit een helicopter-view 
in alle facetten wordt bezien.  
De visie vanuit Gene Zijde op het corona-virus is ronduit 
verhelderend en getuigt van aards overstijgende ‘out-of-the-box’  
inzichten en  kosmische wijsheid.  
 
En als ook nog in ogenschouw wordt genomen welke duistere 
krachten werkzaam zijn om de mensheid te knechten en tot slaaf 
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te maken, dan is het werkelijk  ’alle hens aan dek’ om ze  een halt 
toe te roepen.  
 
De individuele, soevereine mens dient zijn vrijheid van denken en 
handelen – een universeel mensenrecht – gerespecteerd te zien 
blijven worden.  
    Dit houdt in dat een corona-vaccin enting nooit verplicht mag 
worden gesteld, door welke overheids-instantie dan ook. En ook 
dat de feitelijke inhoud van het vaccin publiekelijk bekend zal 
moeten worden gemaakt.  
    Alleen op deze democratische manier kan immers recht gedaan 
worden aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens?  
 
Een ieder kan nu een meer bewuste keuze maken om zich al dan 
niet te laten vaccineren. 
Als dit boek enigszins aan inzichten heeft kunnen bijdragen dan 
kan het voor mij als een meerwaarde bij ieders  besluitvorming 
worden beschouwd.  
 
De onder-titel van dit boek luidt: ‘panacee of vloek?’. 
Het is momenteel volstrekt onduidelijk naar welke kant de slinger 
zal doorslaan. 
Indien het zal lukken om een veilig vaccin voor de gezondheid  te 
ontwikkelen – zonder giftige stoffen –  is het een panacee voor de 
mensheid.  
Indien een ‘standaard’ vaccin wordt geproduceerd, inclusief de 
‘big brother’ toevoegingen, dan is het een vloek voor de 
mensheid.  
De keuze is aan onszelf!  
 

 
 

“ De redding van de mensheid ligt in handen  
van de kreatief onaangepasten “ 

 
Martin Luther King 
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