1

Vormsels die aangetroﬀen worden in het bloed van recent ‘gevaccineerden’, o.a. splintertjes staal en vreemde structuren die
beslist niet door een levend organisme gemaakt kunnen zijn. Vegelijkbare voorwerpen worden aangetroﬀen in de
Covid-‘vaccins’Bevindingen van 3 verontruste Duitse Patholoog-anatomen.

https://pathologie-konferenz.de/
https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz--Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
https://odysee.com/@de:d/Pathologie_Konferenz_Reutlingen_Teil_2:7
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gezonde hartspiercellen

ontstoken hartspiercellen
https://pathologie-konferenz.de/
https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz--Tod-durch-ImpfungUndeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b

ontstekingscellen
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Grafieken waaruit blijkt dat na de vaccinatiecampagne het aantal doden plotseling sterk toeneemt. Merk op dat in Israël dit eﬀect ook
optrad na de tweede prik (grafiek links onder)
oﬃciële getallen (van nog veel meer landen) te vinden op:
https://www.drrobertyoung.com/post/world-health-organization-who-publishes-epidemic-curves-of-the-most-vaccinated-countries
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In deze grafiek is te zien dat het aantal nieuwe Covidgevallen (op de vertikale as) toeneemt naamate het percentage
gevaccineerden onder de bevolking groter is. Gegevens van de 7 dagen voorafgaand aan 3 sept 2021
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Deze grafiek laat zien dat het aantal sterfgevallen door de mazelen in de USA al gedaald was tot vrijwel nul toen de
mazelenvaccins ingevoerd werden.
Vergelijkbare gegevens geeft ook het verloop bij andere infectieziekten te zien.
zie; https://dissolvingillusions.com/graphs-images/
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Kinkhoest: introductie kinkhoestvaccin late 1940er jaren; Kinkhoest was al grotendeels verdwenen. Wat heeft
het vaccin eigenlijk gedaan? En wat hebben de verbeterde levensomstandigheden en psychosociale situatie
gedaan?
Sterftecijfer KinkhoestVerenigde Staten van 1900 tot 1957. (Historical Statistics of the United States—
Colonial Times to 1957, pp. 8, 26, 27)
Bron: https://dissolvingillusions.com/graphs-images/
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Verdere uitgebreide documentatie vindt u o.a. in de volgende boeken:
1 ‘Dodelijke leugens, artsen en patiënten misleid’
door: C.F. van der Horst
ISBN9-789082 177244
Dit boek geeft een zeer breed overzicht van de ontwikkeling van de technologische geneeskunde, waarin eenzijdig het denkbeeld heerst
dat ziekten alleen met pillen te genezen zijn.
2. ‘Vaccins, auto-immuniteit & kinderziekten’
door: Thomas Cowan, arts
ISBN 9-789492 665454
Bevat een lijst met alle toevoegingen aan de vaccins van het rijksvaccinatieprogramma. Tevens wordt aandacht besteed aan de voeding
die belangrijk is voor de opbouw van een gezond immuunsysteem
3. Virus Mania,
door Torsten Engelbrecht en Claus Köhnlein, arts
ISBN 978-3-75194253-9
Dit is een vertaling uit het Duits van ‘Virus Wahn’
Het gaat zeer diep in op het gebrek aan bewijs dat epidemieën veroorzaakt worden door virussen. Tevens wordt ingegaan op het feit dat
de besmettingstheorie nooit bewezen is. Dit alles aan de hand van 1432 verwijzingen naar artikelen in de wetenschappelijke vakbladen.
4. ‘Dissolving Illusions’
door de arts S. Humphries en Roman Bystrianyk
ISBN 9 781480 216891
Een boek vol statistische gegevens die aantonen dat de kinderziekten en andere epidemische ziekten van de 19e en 20 eeuw al vrijwel
verdwenen waren door verbeterde sociale omstandigheden, lang voordat de vaccinatieprogramma’s door bestuurders werden ingevoerd.
5. ‘The invisible rainbow, a history of electricity and life’
door Arthur Firstenberg.
ISBN 9 781645 020097
In dit boek wordt op basis van vele honderden wetenschappelijke artikelen aangetoond dat epidemieën niet goed verklaarbaar zijn met de
besmettingstheorie, maar dat er betere verklaringen zijn, namelijk ingrijpende verstoring van de functie van onze lichaamscellen door
verstoring van het electromagnetische veld van de aarde.
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Sommige mensen kunnen maar moelijk geloven dat de besmettingstheorie niet klopt en dat die ook nooit bewezen is.
U kunt dit zelf uitzoeken door de volgende vragen te stellen aan het RIVM (Nederland), aan de CDC (Verenigde Staten)
of het Robert Koch Instituut (Duitsland) of enig ander vergelijkbaar instituut waar ook ter wereld. De kans dat u
antwoord krijgt is niet groot. Niemand op de wereld kan een potje met mazelenvirus of SARS virus of SARS-cov2 virus
presenteren. De virologen hebben er alle belang bij te voorkomen dat de besmettingstheorie ontmaskerd wordt als
pseudowetenschap; er is immers veel geld te verdienen met vaccins.
1. Please name the studies that indisputably show that the SARS, hepatitis C, Ebola, smallpox and polio viruses and the BSE
causative agent have been proven to exist (complete purification, islolation and definition of biochemical properties
plus electron micrographs).
2. Please name studies that indisputably show that the viruses named above cause disease (and also that other factors like
malnutrition, toxins, etc. do not at least co-determine the course of disease).
3. Please name at least two studies that indisputably show that vaccinations are effective and active.

Nederlands
1. Kunt u me de wetenschappelijke studies noemen die onweerlegbaar aantonen dat de virussen van SARS, Hepatitis C,
Ebola, Pokken en Polio en het oorzakelijk agens van BSE werkelijk bestaan, (dwz. volledige zuivering, isolatie en
definiëring van de chemische eigenschappen en tevens electronenmicroscopische afbeelding)
2. Kunt u me de wetenschappelijke studies noemen die onweerlegbaar aantonen dat de bovengenoemde virussen ziekten
veroorzaken (en bovendien dat andere factoren, zoals ondervoeding, toxines etc. op geen enkele manier het ziektebeeld
medebepalen).
3. Kunt u me ten minste twee wetenschappelijke studies noemen die onweerlegbaar bewijzen dat vaccinaties effectief en
werkzaam zijn.

