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Statistiekbureau CBS zegt het Lareb te zullen betrekken bij het
beantwoorden van de vraag of vaccinatie heeft bijgedragen aan de
onverklaarbare oversterfte. Er wordt onder andere gekeken naar
schouwrapporten, blijkt uit een onderzoeksplan waar Blckbx.tv de
hand op heeft weten te leggen.

Data-analist Daniël van der Tuin merkt op dat verschillende analyses
al een verband hebben aangetoond tussen de injecties, het
regeringsbeleid en oversterfte.

Het onderzoek naar oversterfte moet in juni afgerond zijn.
“Onacceptabel traag, dit kan veel sneller,” aldus Van der Tuin. “Het is
tevens een jaar nadat de oversterfte begon. Sindsdien zijn er
miljoenen injecties verstrekt. Een drama lijkt zich te ontvouwen.”
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Kamerlid Pieter Omtzigt diende een motie in over een onafhankelijk
onderzoek naar oversterfte. Die motie werd aangenomen, maar een
onafhankelijk onderzoek laat nog altijd op zich wachten. Begin dit
jaar zei Omtzigt dat het onverstandig is om het RIVM te vragen het
onderzoek naar oversterfte te doen.

Het CBS doet nu onderzoek naar oversterfte, maar de hoogste baas
bij het statistiekbureau blijkt betrokken te zijn geweest bij het
installeren van het OMT, de coronamaatregelen en de inkoop van
vaccins.

De Wob-documenten die onlangs zijn vrijgegeven, onthullen dat
directeur-generaal Angelique Berg heeft gezegd dat het CBS ‘in een
spagaat zit’ omdat de rekenmeesters ‘hebben geknoeid met de
coronacijfers’.

Inkoop van coronavaccins
Berg, die hiervoor directeur-generaal van het ministerie van
Volksgezondheid was, heeft zich bemoeid met de inkoop van
coronavaccins. Op 19 juni 2020 werd Berg door toenmalig minister
Hugo de Jonge genomineerd als lid van het onderhandelingsteam
vaccininkoop, dat moest gaan samenwerken met de Inclusieve Vaccin
Alliantie.

Daarnaast was ze initiatiefnemer van de eerste bijeenkomst van het
OMT op 24 januari 2020, weet Van der Tuin. Hij verwijst daarbij naar
een brief die boven water is gekomen bij een Wob-verzoek.

“Conclusie: uit Wob-documenten blijkt dat de hoogste baas van het
CBS op het hoogste niveau betrokken was bij het OMT, de
vaccininkoop en het coronabeleid. De vraag is of onder deze
directeur-generaal van het CBS het onderzoek naar oversterfte zuiver
kan verlopen,” stelt hij.
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Uit een rapport van de Britse gezondheidsdienst UKHSA
blijkt dat negen op de 10 coronadoden volledig
gevaccineerd waren. Vier op de vijf waren bovendien
drie keer gevaccineerd. Boosters beschermen je niet
tegen corona, maar kunnen je dus wel doden.
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Tussen 24 januari en 20 februari was ongeveer 91
procent van de coronapatiënten die in Engeland
overleden volledig gevaccineerd. De kans dat je niet ziek
wordt, is groter als je niet gevaccineerd bent.

Het CDC, het Amerikaanse RIVM, meldt daarnaast dat
het vaccin bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar veel
minder effectief is dan beloofd. Dat terwijl kinderen niet
beschermd hoeven te worden tegen corona.

Opmerkelijk
Ook opmerkelijk: hetzelfde aantal kinderen dat volgens
het CDC jaarlijks overlijdt aan griep, overlijdt nu aan
‘corona’. Waar zijn al die griepdoden gebleven? Ze zijn
op magische wijze veranderd in coronadoden, zodat
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farmaceuten honderden miljarden per jaar kunnen
verdienen en overheden totalitaire controle kunnen
uitoefenen.

Nog opmerkelijker: het CDC gaf eerder toe dat de PCR-
test geen onderscheid kan maken tussen covid en de
griep.

Schokkende bijwerkingen
Het vaccin is volstrekt ineffectief, maar heeft wel
schokkende bijwerkingen. Zweedse onderzoekers hebben
ontdekt dat het mRNA in het vaccin in de lever
terechtkomt, waar het wordt omgezet in DNA.

Waarom verandert het in DNA en wat doet het als het
onderdeel is geworden van de genetische code van je
lichaam? Dit is niet normaal. Vaccins veranderen normaal
gesproken niet in DNA als ze worden ingespoten.

Cardioloog en epidemioloog Peter McCullough
waarschuwt dat de Zweedse studie laat zien hoe
gevaarlijk dit vaccin is, aangezien het chromosomen
blijvend beschadigt. Ondertussen blijven de media,
overheid en medische maffia deze giftige injectie
promoten.
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Dramatische oproep aan WHO:
topviroloog waarschuwt voor
massale sterfte door Corona-vaccins
Door  DissidentNL  - 2021-03-19

“We zullen een enorme prijs betalen voor de massale
vaccinatiecampagne tegen Corona”, zegt een vooraanstaand
viroloog en ontwikkelaar van vaccins. Hij roept de WHO op om
wereldwijd “onmiddellijk” te stoppen met
vaccinatiecampagnes.

Een van ’s werelds meest vooraanstaande virologen en een groot
voorstander van vaccins luidt de noodklok, bericht Epoch Times.
Geert Vanden Bossche, die werkzaam is geweest op het gebied van
infectieonderzoek en de ontwikkeling van vaccins voor de
farmaceutische bedrijven Novartis en GlaxoSmithKline, alsmede voor
de organisatie GAVI en de Bill & Melinda Gates Foundation,
waarschuwt dat de massale vaccinatiecampagnes tegen het
Coronavirus, een wereldwijde catastrofe van “epische proporties”
zullen veroorzaken.
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De deskundige richtte zich in dit verband rechtstreeks tot de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een open brief. Bossche is
zo bezorgd over de huidige vaccinatie-inspanningen dat hij een
dringend beroep heeft gedaan op het agentschap van de Verenigde
Naties om “onmiddellijk” alle vaccinatiecampagnes tegen het
coronavirus wereldwijd stop te zetten. Als dit niet gebeurt, zo zei hij,
zullen “veel besmettelijker” virusvarianten alleen maar toenemen en
uiteindelijk massale menselijke sterfgevallen veroorzaken.

In de brief schrijft hij: “Ik ben allesbehalve een tegenstander van
vaccinatie. Als wetenschapper beroep ik mij normaal niet op een
dergelijk platform om een standpunt in te nemen over kwesties in
verband met vaccins. Als toegewijd viroloog en vaccindeskundige
maak ik alleen een uitzondering wanneer de gezondheidsautoriteiten
toestaan dat vaccins worden toegediend op een manier die de
volksgezondheid in gevaar brengt. En vooral wanneer
wetenschappelijk bewijs wordt genegeerd. De huidige, uiterst kritieke
situatie dwingt mij tot deze noodoproep. Nu de ongekende omvang
van de menselijke betrokkenheid bij de Covid 19-pandemie dreigt te
leiden tot een wereldwijde catastrofe zonder weerga, kan deze
oproep niet luid en duidelijk genoeg klinken en niet krachtig genoeg
zijn.”
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Bossche benadrukt geen kritiek te hebben op het vaccin zelf. De
Corona-vaccins die tot dusver zijn goedgekeurd, zijn volgens hem
ontwikkeld door “gewoon briljante” mensen. Maar, zegt hij, “gebruik
alsjeblieft het juiste vaccin op de juiste plaats. En gebruik het niet in
de hitte van een pandemie op miljoenen mensen.”

“Oncontroleerbaar monster”

Het vaccineren van mensen tegen het Coronavirus midden in een
pandemie zal er volgens hem toe leiden dat het virus besmettelijker
wordt. Dit zal ook de resistentie van de virussen tegen de vaccins
verhogen, zei hij. Bovendien zegt Bossche dat massavaccinatie tegen
het Coronavirus “hoogstwaarschijnlijk de adaptieve
immuunontsnapping verder zal doen toenemen, aangezien geen van
de huidige vaccins overdracht van de virusvarianten voorkomt”.

Immuunontsnapping betekent dat een gemuteerd virus de
aangeboren immuniteit van het lichaam omzeilt. Zelfs het Corona-
vaccin zal dan niet helpen tegen het gemuteerde virus. En als steeds
meer mensen tegen Corona worden ingeënt, zouden dergelijke
varianten, die reeds circuleren, steeds meer de kop opsteken en
alleen maar besmettelijker worden. En zo wordt het “vrij onschuldige
virus een oncontroleerbaar monster”, verklaart de deskundige in een
interview met Dr. Philip McMillan na de publicatie van de brief aan de
WHO.
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Profylactische vaccins mogen nooit worden gebruikt bij
bevolkingsgroepen die reeds aan een hoge infectiedruk zijn
blootgesteld. Het gaat hier om basiskennis in de vaccinologie, die
volgens Bossche reeds in het eerste jaar van de opleiding wordt
onderwezen. Maar, zei hij, dit wordt op dit moment wereldwijd
gepraktiseerd.

“We zullen hier een hoge prijs voor betalen. En ik word emotioneel
omdat ik aan mijn kinderen denk, de jongere generatie. Ik bedoel,
het is gewoon onmogelijk wat we hier doen. We begrijpen de
pandemie niet,” zei Bossche.

Immuunsysteem vernietigd

De viroloog is ook zeer kritisch over de lockdown. Hij vindt het vooral
onbegrijpelijk dat jongeren, van wie bekend is dat zij niet tot de
risicogroep behoren en een goed immuunsysteem hebben, het
contact met andere mensen wordt verboden.

In feite, zei hij, hebben de door de regering opgelegde lockdowns en
gezichtsbedekkingen reeds varianten gecreëerd die wijzen op een
potentiële immuunvlucht. “Die zullen alleen maar toenemen nu de
massale inenting tegen het virus in volle gang is.” Ook dit is
wetenschappelijk bewezen, aldus Bossche.
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De wetenschapper waarschuwt ook dat vaccinatie tijdens de
pandemie het immuunsysteem zal vernietigen. Hij is “meer dan
bezorgd” over wat deze virale uitbraak zal doen. De mensheid zal
door de vaccins “ernstige schade aan de aangeboren immuniteit”
oplopen. Maar deze schade blijft niet beperkt tot de gevaccineerden.
De gevaccineerden zouden gemuteerde virussen doorgeven aan de
ongevaccineerden, wat een wereldwijde gezondheidscrisis zou
veroorzaken. En dat zou veel erger zijn dan wat er zou zijn gebeurd
als de pandemie haar natuurlijke verloop had gehad.

Het is zelfs mogelijk dat de aangeboren immuniteit “volledig verloren
gaat” – aangeboren immuniteit verwijst naar het natuurlijke
vermogen van het lichaam om ziekteverwekkers te bestrijden door
middel van een rijke, gevarieerde, niet-specifieke immuniteit.

Selectieve immuunontwijking bevordert ook de verdere verspreiding
van zeer besmettelijke stammen, aangezien massavaccinatie de
ontvangers van vaccins steeds meer tot asymptomatische
verspreiders maakt. Deze laatste brengen zeer besmettelijke
virussen over op de onbeschermden of de nog niet geïnfecteerden.
Dit is precies het tegenovergestelde van wat de vaccins geacht
werden te doen,” zei hij.
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“Er is genoeg wetenschappelijk bewijs op tafel gelegd. Helaas blijft
het onaangeroerd door degenen met de macht om te handelen. Hoe
lang kunnen we het probleem nog negeren als er momenteel massaal
bewijs is dat virale immuunontsnapping nu de mensheid bedreigt?
We kunnen moeilijk zeggen dat we het niet wisten – of niet
gewaarschuwd waren,” benadrukt Bossche.

Dat massavaccinatie virale immuunontsnapping in de hand werkt, zal
blijken uit de besmettelijkheids- en ziektecijfers in landen die in
slechts enkele weken al miljoenen mensen hebben gevaccineerd.
Bossche gaf de voorbeelden: Het VK, Israël en de VS. Hoewel het
aantal besmettingen in deze landen daalt, zou het aantal gevallen
van Covid 19 in de komende weken “ongetwijfeld” sterk stijgen.

Dit moet duidelijk worden aangepakt, want “het gaat om
menselijkheid”, benadrukt hij. “Het gaat over iedereen. Juist. En ik
zet het allemaal op het spel omdat ik mijn huiswerk heb gedaan. Het
is gewoon een morele verplichting. Een morele verplichting.”

De scherpe daling die we nu zien, kan gevolgd worden door een
kortstondig plateau. Maar een latere sterke stijging van het aantal
(ernstige) ziektegevallen is onvermijdelijk”, aldus de viroloog.
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Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

Email
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DissidentNL

Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten
je te laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te

staan. Als je lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid
dan kunnen ze alles met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.
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5G en covid-19 komen als een pakket, waar de één is zie je de ander
zondag, 06 maart 2022 16:00  Hits: 3884

Overal ter wereld waar 5G wordt geïnstalleerd heb je uitbraken van covid-19
besmettingen.  

Er is zo langzamerhand geen ontkennen aan en hoeft ook niemand zich meer af te
vragen waarom bijna een heel continent is gevrijwaard van 'corona'.   

Het wordt nu echt hoog tijd dat de demonisering van mensen die een klein beetje verder nadenken dan
hun neus lang is stopt.  

Als de alternatieve media niet zouden doen wat de mainstream media horen te doen, dan zouden we
waarschijnlijk nooit weten hoe de vork in de steel zit.  

Enkele dagen geleden hadden we de vele dode vogels op de A2, waarna Rijkswaterstaat op de
snuggere gedachte kwam dat ze wel eens uit de lucht gevallen konden zijn
(https://nos.nl/index.php/artikel/2419668-tientallen-dode-spreeuwen-vallen-uit-lucht-op-a2-bij-vinkeveen). 

Op de A2 bij Vinkeveen lag vanmiddag de weg vol met dode vogels. Het gaat om tientallen spreeuwen.
Het is nog niet duidelijk hoe de vogels daar zijn terechtgekomen en wat de oorzaak is, maar
Rijkswaterstaat vermoedt dat ze uit de lucht zijn gevallen, meldt RTV Utrecht
(https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3330044/tientallen-dode-spreeuwen-zorgen-voor-file-op-de-a2-bij-
vinkeveen).  

De mainstream media met hun grote kantoren en duur betaalde journalisten kwamen niet verder dan:
‘onverklaarbare oorzaak’. Dat is lekker gemakkelijk, hoeven ze ook niet verder te zoeken, geen lastige
vragen te stellen en kunnen ze op tijd naar huis om het journaal te kijken voor nog veel meer nepnieuws. 

We schreven ook over die dode vogels en dat het wel heel erg toevallig was dat er een grote zendmast
stond zo ongeveer op de plek waar de vogels neervielen. Ook schreven we toen over een vergelijkbare
gebeurtenis in Mexico enige weken daarvoor.  

Wij ontdekten dat op die plek kort tevoren 5G was geintroduceerd en via een lezer kwamen wij erachter
dat er ook net in die tijd een enorme corona uitbraak was, een verschijnsel dat zich overal ter wereld
voordoet.  

En nu krijgen we een verhaal van een lezer die op Prince Edward Island woont in Canada. Een verhaal
dat identiek is aan dat in Mexico.  

Ik heb al eerder contact opgenomen met jullie. Ik woon in Prince Edward Island, Canada, onder de locale
wakkeren ook bekend als Alcatraz, vanwege de idioot strenge regels.  

We hebben heel weinig covid gehad hier, af en toe enkele gevallen, meestal na een reis buiten het
eiland. Tot januari. Toen ontplofte het met gemiddeld 370 nieuwe gevallen per dag.  

Best knap voor een eiland met 150000 inwoners en ruim 95% gevaccineerd.  
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5G is hier in januari uitgerold en direct daarna de vreemde sterfte van de kraaien in het lokale park.  

P.E.I. staat voor Prince Edward Island.  
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(https://www.saltwire.com/atlantic-canada/business/bell-canada-brings-5g-service-to-a-number-of-pei-
communities-100678864/)
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(https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/cbc-pei-dead-crows-charlottetown-1.6315798)

Toeval? Ik denk het niet. 

Tot zover de lezer. 

Dit heeft natuurlijk niets met toeval te maken en vanwege het enorm grote belang van bovenstaande
hierna nogmaals een eerder artikel waarin een aantal zaken worden uitgelegd. 

Al bijna twee jaar lang zijn wij slachtoffer van de grootste oplichting die ooit op deze aarde heeft
plaatsgevonden.  

Miljarden mensen hebben zich bang laten maken door iets (coronavirus) waarvan het bestaan nog nooit
door iemand is aangetoond. (https://mail.niburu.co/het-complot/16218-eis-bewijs-en-dan-zal-er-iets-
veranderen)  

Echter, er zijn wel andere factoren waardoor mensen heel erg ziek kunnen worden.  

Er is een heel interessante paper gepubliceerd
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8580522/) in de National Library of Medicine, de
grootste medische bibliotheek ter wereld.  

Het betreft een onderzoek, uitgevoerd door professor Beverly Rubik van de Universiteit van de Saybrook
Universiteit in Passadena, samen met de wetenschapper Robert R. Brown van de afdeling Radiologie

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/cbc-pei-dead-crows-charlottetown-1.6315798
https://niburu.co/10001-artikelen/15168-eindelijk-het-verband-tussen-5g-en-het-coronavirus
https://mail.niburu.co/het-complot/16218-eis-bewijs-en-dan-zal-er-iets-veranderen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8580522/
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van de Universiteit van Pittsburgh.  

Wat zij stellen is dat er bij onderzoek naar de covid-19 pandemie en dan met name de oorzaken niet is
gekeken naar een heel belangrijke factor, bovendien een factor die bij ieder epidemiologisch onderzoek
hoort meegenomen te worden, en dat is de omgeving.  

Wat ze aantonen is dat hoewel ze niet ontkennen dat er een virus actief is, ze wel zeggen dat de
gevolgen van besmetting van dit virus vele malen erger worden door de invloeden van draadloze straling,
zij noemen dit wireless communications radiation (WCR).  

Hier valt ook het relatieve nieuwe 5G onder, maar WCR betekent alle draadloze straling dus ook 4G en
andere vormen van draadloze straling.  

Ze schrijven het volgende:  

Door grenzen te overschrijden tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie, presenteren we bewijs
dat WCR morfologische veranderingen in erytrocyten kan veroorzaken, waaronder echinocyten en
rouleauxvorming die kunnen bijdragen aan hypercoagulatie; de microcirculatie te verminderen en het
erytrocyten- en hemoglobinegehalte te verlagen, waardoor hypoxie wordt verergerd; versterken van
disfunctie van het immuunsysteem, waaronder immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie;
cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen die resulteren in vasculaire schade en
orgaanschade verhogen; verhoging van intracellulaire Ca2+ essentieel voor virale entry, replicatie en
afgifte, naast het bevorderen van pro-inflammatoire routes; en hartritmestoornissen en hartaandoeningen
verergeren.  

Wat de auteurs dan verder stellen is dat WCR een factor is die de conditie van patiënten die te maken
hebben met covid-19 zal verergeren.  

Als je kijkt naar de symptomen van WCR dan valt op dat daar bloedstolling voorkomt, maar ook
hartproblemen, auto-immuunziektes en hevige ontstekingen. En bovenal zorgt WCR voor een
verminderde werking van het eigen immuunsysteem.  

Deze symptomen komen heel erg overeen met de gevolgen van vaccinaties die we steeds vaker zien.  

Dit brengt ons dan terug naar de vraag of er ooit wel een ziekteverwekker is geweest of dat hetgeen men
doet voorkomen als SARS-CoV-2 niets anders is geweest dan de effecten van 5G op de bevolking.
(https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kan-de-uitrol-van-5g-de-corona-
epidemie-beinvloeden)  

Wuhan, de Chinese miljoenenstad waar het nieuwe coronavirus SARS-COV-2 voor het eerst opdook, is
toevallig ook één van de eerste plaatsen waar ze een 5G-netwerk uitrolden. China startte met de uitrol
van 5G in november 2019, onder andere in Wuhan.  

De mainstream media ontkennen in alle toonaarden dat er een verband zou zijn tussen het coronavirus
en straling zoals 5G en noemen mensen die dit wel durven te benoemen aluhoedjes en gestoorde
wappies. 

Het volgende schreven wij in april 2020: (https://mail.niburu.co/het-complot/15004-de-werkelijke-reden-
dat-covid-19-niet-meer-weg-zal-gaan-update)  

We zijn er tot nu altijd vanuit gegaan dat er een virus bestaat en hebben ons beziggehouden met de

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kan-de-uitrol-van-5g-de-corona-epidemie-beinvloeden
https://mail.niburu.co/het-complot/15004-de-werkelijke-reden-dat-covid-19-niet-meer-weg-zal-gaan-update
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vraag wie dat virus dan wel niet gebouwd heeft en wie de schuldige is die ervoor verantwoordelijk is dat
dit virus zoveel slachtoffers lijkt te maken.  

Maar, misschien bestaat er helemaal geen virus. Misschien bestaat het virus alleen in ons hoofd omdat
ons dit is verteld. In een eerder artikel schreven wij het volgende:  

In de video komt verder de holistische arts Dr. Thomas Cowen aan het woord die ook ferm gelooft in de
theorie van Rudolf Steiner die onder andere zei over virussen dat deze niets anders zijn dan een
uitscheiding van een zieke cel en derhalve volkomen ongevaarlijk. Met andere woorden, het is niet het
virus (wat dus geen virus is) dat ons ziek maakt, de aanwezigheid van wat wij noemen "het virus" geeft
aan dat er iets anders aan de hand is en dat bepaalde cellen ziek zijn en dus een "virus" uitscheiden.  

En hetgeen dat ons ziek maakt, noemt Dr. Cowen de elektrificatie van de wereld. Iedere keer dat op dat
gebied een grote stap vooruit wordt gemaakt wordt de mensheid ziek en omdat ze ziek worden scheiden
hun cellen afval uit en wordt dat, wat we virus noemen, aangewezen als boosdoener.  

Zo was er een belangrijke stap voorwaarts in de elektrificatie van de wereld aan het eind van en direct na
de Eerste Wereldoorlog, precies het moment waarop de Spaanse griep toesloeg en ontelbare mensen
het leven verloren.  

Iemand die er ook ook heilig van overtuigd is dat dit virus helemaal niet bestaat is David Icke. Hij baseert
zich daarbij vooral op de ontdekkingen van Dr. Andrew Kaufman die ook zegt dat het virus waarover wij
hier praten niets anders is dan een afscheiding door cellen. De video waarin Dr. Kaufman dat allemaal
uitlegt staat onderaan dit artikel.  

Toen 200 mensen in Wuhan ziek werden, werden er 7 getest. Er werd vocht uit de longen afgenomen, ze
vonden genetisch materiaal dat door duizenden verschillende oorzaken kan ontstaan. De Chinezen
echter kwamen onmiddellijk tot de conclusie dat dit een virus was.  

We hebben nu een test, de zogenaamde PCR test, waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven.
In dat artikel gingen wij er nog van uit dat de test aangeeft of het virus wel of niet aanwezig is. Echter die
PCR test test niet op het virus, het detecteert genetisch materiaal. Het kan dan ook niet het virus
vaststellen, want de aanwezigheid van dit genetische materiaal kan talloze oorzaken hebben. Echter,
wanneer genetisch materiaal wordt aangetroffen is het overal op dit moment automatisch covid-19.  

De test is de grootste oplichting in dit hele verhaal, aldus Icke.  

Symptomen komen overeen met tal van andere ziektes zoals griep. Als je dan ook positief getest bent op
aanwezigheid van genetisch materiaal en je overlijdt, dan ben je overleden aan de gevolgen van covid-
19.  

Als de cel wordt vergiftigd scheidt het iets uit dat exosomen
(https://en.wikipedia.org/wiki/Exosome_(vesicle))worden genoemd.  

Exosomen zijn blaasjes met een diameter van 50 tot 100 nm die worden uitgescheiden door een grote
verscheidenheid aan cellen in het menselijk lichaam.1 Ze ontstaan in de cellen via een complex
mechanisme, waarbij celinhoud zoals eiwitten en RNA-strengen in de blaasjes wordt ingekapseld.  

Het bijzondere is echter dat deze exosomen binnen de cel er precies zo uitzien als het coronavirus,
volkomen identiek zoals te zien op de volgende afbeelding.  

https://niburu.co/gezondheid/14953-de-verbinding-tussen-mens-en-hogere-wereld-wordt-verbroken
https://niburu.co/gezondheid/14972-de-coronatest-toont-niet-aan-dat-mensen-ziek-worden-door-covid-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Exosome_(vesicle)
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Wat er dan ook gebeurd is, is dat we hier te maken hebben met een volkomen normale reactie van het
immuunsysteem, het uitscheiden van exosomen, wat nu wordt verkocht als een levensgevaarlijk virus. 

Tot zover het eerdere artikel. 

Wanneer we kijken naar die plaatsen op de wereld waar men te kampen heeft met grote "corona
uitbraken" dan is dat altijd in gebieden waar 5G operationeel is 

Op het volgende plaatje zie je de situatie in de wereld op dit moment voor wat betreft 5G.  
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Dan wordt opeens ook veel logischer waarom men spreekt van “het wonder van Afrika”. Dat daar
nauwelijks mensen zijn gevaccineerd en het leven gewoon zijn gang gaat en de lijken niet metershoog
liggen opgestapeld langs de kant van de weg.  

De hierboven genoemde onderzoekers sluiten af als volgt:  

WCR-blootstelling is een wijdverspreide, maar vaak verwaarloosde omgevingsstressor die een breed
scala aan nadelige bio-effecten kan veroorzaken. Decennialang hebben onafhankelijke
onderzoekswetenschappers wereldwijd de nadruk gelegd op de gezondheidsrisico's en cumulatieve
schade veroorzaakt door WCR. Het bewijs dat hier wordt gepresenteerd, is consistent met een grote
hoeveelheid gevestigd onderzoek. Gezondheidswerkers en beleidsmakers moeten WCR beschouwen
als een potentieel toxische milieustressor. Methoden voor het verminderen van wcr-blootstelling moeten
aan alle patiënten en de algemene bevolking worden verstrekt.  

Via een lezer ontvingen wij de volgende Nederlandstalige video waarin wordt aangetoond dat hetgeen wij
een virus noemen niets anders is dan genetisch afvalmateriaal van het eigen lichaam.  

Je kunt dus ook niet ziek worden van een virus en je kunt ook een ander niet besmetten met een virus.  

Dit, simpelweg omdat het geen ziekteverwekker is en er ook nooit wetenschappelijk is bewezen dat dit zo
is. Hoe ze dat via de Rockefeller Foundation hebben geflikt kan je lezen in dit eerdere artikel.
(https://mail.niburu.co/blijvend-actueel/15994-postulaten-van-koch-er-kan-niemand-doodgaan-aan-covid-
19-breaking)  

  

Videolink (https://rumble.com/voko5p-in-19-minuten-immuun-voor-alle-virussen.html) 

Wanneer je al het bovenstaande op een rij zet, dan komt daar als conclusie uit dat wat wij het
coronavirus noemen niets anders is dan de gevolgen van WCR.  

De volgende tabel is afkomstig uit het onderzoek van Rubik en Brown.  

In 19 minuten immuun voor alle virussenIn 19 minuten immuun voor alle virussen

https://niburu.co/binnenland/16841-gemeente-met-hoogste-vaccinatiegraad-heeft-meeste-besmettingen
https://mail.niburu.co/blijvend-actueel/15994-postulaten-van-koch-er-kan-niemand-doodgaan-aan-covid-19-breaking
https://rumble.com/voko5p-in-19-minuten-immuun-voor-alle-virussen.html
https://rumble.com/voko5p-in-19-minuten-immuun-voor-alle-virussen.html
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Links zie je de symptomen/gevolgen die horen bij WCR en rechts die horen bij covid-19.  

Beiden zijn vrijwel identiek.  

Wat is de kans dat er twee dingen tegelijk opduiken die beiden dezelfde symptomen/gevolgen
hebben/veroorzaken? 

Tot zover het eerdere artikel. 

Bovenstaande verklaart ook waarom de omicron opdook in Zuid-Afrika, (https://www.niburu.co/het-

https://www.niburu.co/het-complot/17023-als-je-test-op-iets-dat-niet-bestaat-dan-kan-je-alles-afdwingen
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complot/17023-als-je-test-op-iets-dat-niet-bestaat-dan-kan-je-alles-afdwingen) toevalligerwijze net het
gebied waar kort daarvoor 5G was geïnstalleerd. 

Verder heeft men nu ontdekt dat omicron zich razendsnel verspreid in de Zuid-Afrikaanse provincie
Gauteng en men vermoedt dat die snelle verspreiding te maken heeft met andere factoren dan gedrag.  

Gauteng is een van de negen provincies waarin Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid verdeeld is
en telt ruim 12,2 miljoen inwoners. Hoewel Gauteng slechts 1,5% uitmaakt van het Zuid-Afrikaanse
grondgebied, is het economisch veruit de belangrijkste provincie. Het omvat het stedelijk gebied van
Johannesburg.  

(https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3158234/omicron-spreading-quicker-all-other-covid-19-
variants-south)

En we zien dat Gauteng eveneens een 5G hotspot is in Zuid-Afrika. 

https://www.niburu.co/het-complot/17023-als-je-test-op-iets-dat-niet-bestaat-dan-kan-je-alles-afdwingen
https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3158234/omicron-spreading-quicker-all-other-covid-19-variants-south
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(https://www.nperf.com/nl/map/5g)

Hoe kan het dat alle grote corona uitbraken plaatsvinden op die plaatsen waar 5G volledig operationeel
is? 

  

De wereld wordt opgelicht op een schaal die volgens algemeen bekende informatie nog niet eerder is
voorgekomen. Misschien is dit dan ook wel de reden dat er nu opeens een oorlog moest komen om alle
aandacht af te leiden van hetgeen er is gebeurd. 

No Amount of Evidence (will ever persuade an idiotNo Amount of Evidence (will ever persuade an idiot……

https://www.nperf.com/nl/map/5g
https://www.youtube.com/watch?v=PKYN3-GB7y0
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Duidelijk is dat de mainstream media worden gebruikt voor doofpotten, propaganda en misleiding en
steun daarom de alternatieve media zodat het eindelijk voor iedereen duidelijk is dat er geen virus is.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)

https://niburu.co/doneren
https://orjana.nl/

