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https://www.tribute.nu/post/de-pcr-test-is-

gevaarlijk?fbclid=IwAR0RJuqZzq0IBWZWxXmmoe9hg_07BRHI8k7hYSn5WzwQeGtkGvBaMU4jLoc 

 
DE PCR-TEST IS GEVAARLIJK 
Bijgewerkt: aug 27 

 
Afgezien van de vraag wat de PCR-test ons wel of niet kan vertellen blijkt de uitvoering ervan 
niet zo onschuldig te zijn als het lijkt. Bovendien blijkt de test onbetrouwbaar en ongeschikt 
om specifieke ziektes te ontdekken. Toch wordt de PCR-test met de invoering van de 
spoedwet verplicht gesteld, niet zozeer ten dienste van de volksgezondheid, maar om een 
ander doel te dienen.   
 
De PCR-test zelf 
De plek vlak naast het bot waar ze “een monster halen” voor de Covid-19 test heet je Blood-
Brain-Barrier (BBB) of bloed-hersenbarrière. De BBB is een enkelvoudige laag rooster van 
cellen die samengevoegd wordt door strakke kruisingen. Dit rooster van cellen dient om 
schadelijke stoffen, zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen, en andere giftige stoffen (m.n. 
afkomstig van chemtrails) buiten te houden, zodat vitale voedingsstoffen, zoals zuurstof, de 
hersenen bereiken; het is een bescherming van je brein! 
 
Een brein wordt als lekkend beschouwd wanneer de BBB op een of andere manier beschadigd 
raakt, waar het lijkt alsof dit ook de bedoeling is. Dit is namelijk het geval door een veel te 
lange teststaaf in de neus te duwen. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen de bloed-
hersenbarrière infiltreren. 
 
De uitvoerder van de test, vaak niet eens een bevoegde verpleegkundige maar een in de haast 
opgeleide zorgverlener, weet zelf niet eens waarom die teststaaf zo extreem diep ingebracht 
moet worden en welke schade wordt aangericht bij de geteste persoon, terwijl een druppel 
snot of speeksel al voldoende testmateriaal biedt. 
 
Een disfunctie van de bloed-hersenbarrière wordt in verband gebracht met angst en depressie 
en kan een rol spelen bij de kwetsbaarheid/veerkracht van bepaalde personen voor deze 
aandoeningen. 
 
 
Waarom de PCR-test 
Het virus is een gepolitiseerde virus; de bestrijding ervan beoogt niet de volksgezondheid, 
maar dient een politiek doel. Vrijwel alle hoaxen, zoals over de opwarming van de aarde, de 
massale instroom van “vluchtelingen”, het “CO2 probleem” vanwege mestoverschot, de 
gecreëerde economische instorting, enz. worden gepolitiseerd en ingezet om politieke 
doeleinden te bereiken. Ze moeten alle leiden tot de oprichting van de nieuwe wereldorde; het 
“Vrederijk van de god van het geld: Mammon”.  Het demiurgische plan is van het begin af 
aan, lang voordat de Europese Unie opgericht werd, opgezet om de allerrijksten te laten 
profiteren.  
 
Zodra dit regime, in de top van de piramide, onder spirituele leiding van de demiurg/het Beest 
een feit is zullen alle hoog geplaatsten in de regering, het bedrijfsleven, het bankenkartel, en 
allen, die zo ijverig hun best hebben gedaan om de één-wereldregering tot stand te brengen, 
als oud vuil van het wereldtoneel verwijderd worden en aan het volk overgeleverd worden. 
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Bronvermelding:  
Wat de coronatest ons wel en niet kan vertellen: 
https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/wat-de-coronatest-ons-wel-en-niet-kan-vertellen-
1.1688142   
De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen effectief tegen circulerende ziekteverwekkers: 
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=
nl&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Blood%E2%80%93brain_barrier  
De PCR-test is gebaseerd op gecreëerde angst voor het coronavirus: 
https://www.levensreis.nl/index.php/gefaseerde-genocide-op-de-mensheid/   
Lees hier over de ziekten, die samenhangen met BBB: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed-hersenbarri%C3%A8re   
Alle inzet om politieke doeleinden te bereiken: 
https://www.levensreis.nl/index.php/2020/06/01/het-einde-van-alle-dingen-is-nabij/  
 
 
 
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/13/coronatest-100-pure-

zwendel/?fbclid=IwAR07IkaUbIr02ysWHcoH-fPhcP7un8NbLtnx5nfgZjBEB97RtdSl479oy-E  

 
CORONATEST: 100% PURE ZWENDEL 
Ingekomen schrijven van een laboratoriummedewerker, 13 september 2020  

 
De waarheid over de zogenaamde CORONATEST! 
 
De COVID-19 / CORONATEST wordt een RT PCR-test genoemd en dat staat voor “reverse 
transcription polymerase chain reaction”. Het is uitgevonden door de Amerikaanse 
biochemicus in 1984 met de naam Kary Mullis. Het is belangrijk om op te merken dat de 
uitvinder van deze test, Kary Mullis, verklaarde dat zijn test ‘niet’ kan worden gebruikt om 
besmettelijke ziekten te diagnosticeren. 
 
De RT PCR test kan NIET op een virus testen. Het instrumentarium test uitsluitend op 
genetisch materiaal. Genetisch materiaal wordt gevonden in elk levend wezen op de planeet. 
Wat RT PCR testprocedure doet is het afnemen van een monster genetisch materiaal uit 
bijvoorbeeld je neus, en versterkt het; met andere woorden: maakt het groter en meer. 
 
Als ik mezelf test met onze RT PCR en de machine instel om 30/35 cycli van versterking te 
draaien, zal ik negatief testen. Er is door te weinig vermeerdering te weinig materiaal 
voorhanden. Maar als ik mezelf direct daarop opnieuw test, en nu bij bijvoorbeeld 60/65 cycli 
van versterking, dan zal ik positief testen. Dat komt omdat ik nu zoveel genetisch materiaal op 
de voorgrond heb gebracht dat het instrument alles zal kunnen detecteren. Bij iedereen. 
 
Zo werkt ‘deze zwendel’. De versterkingscyclus die van tevoren is ingesteld bepaalt het aantal 
positieve testresultaten dat je krijgt. Dat betekent dus ook dat op ieder willekeurig moment het 
aantal positieven of negatieven kan worden gemanipuleerd. Ik zou wel eens willen weten 
hoeveel “mondelinge instructies” er wanneer precies van bovenaf worden uitgevaardigd. 
Zodat de boel oneindig aan de praat kan worden gehouden. 
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https://herseninstituut.nl/brainfacts/bloed-

hersenbarriere/?fbclid=IwAR2VGXaxo63vqRN_k05nunYdP1YmzAaUmqvRVPDm-

O5tjytYVv7LBH08XE8  

 

 

DE BLOED-HERSENBARRIÈRE 
De hersenen zijn het enige orgaan met een ingebouwd beveiligingssysteem. Dit systeem 
bestaat uit een netwerk aan bloedvaten die belangrijke voedingsstoffen doorlaten maar andere 
stoffen juist niet. Helaas staat dit systeem zo strak afgesteld dat het niet alleen schadelijke 
stoffen tegenhoudt maar vaak ook levensreddende medicijnen. Nieuw onderzoek biedt 
wetenschappers nu creatieve manieren om deze barrière te verleiden om medicatie toch door 
te laten. 
 
EEN INGEWIKKELD NETWERK AAN BLOEDVATEN 
Wetenschappers ontdekten in de jaren ’60 dat de bloedvaten van de hersenen als het ware 
‘gevoerd’ zijn met een laagje cellen; endotheelcellen. Deze cellen vormen een raakvlak tussen 
bloed en bloedvatwand. Echter, anders dan bij de bloedvaten in het lichaam zijn de 
endotheelcellen in de hersenen heel dicht op elkaar gepakt. Ze vormen op deze manier een zo 
goed als ondoordringbare lijn tussen hersenen en bloedbaan; de bloed-hersenbarrière. 
 
DE BLOED-HERSENBARRIÈRE OMZEILEN 
De bloed-hersenbarrière voorkomt dat schadelijke stoffen zoals gifstoffen (toxines) en 
bacteriën de hersenen binnendringen. Maar het brein is ook afhankelijk van de aanlevering 
van hormonen en essentiële voedingsstoffen vanuit andere organen van het lichaam. Deze 
stoffen komen wel door de hersenbarrière heen. 
 
Om te bepalen hoe de barrière van de hersenen bepaalt welke moleculen wel welkom zijn en 
welke niet, injecteerden wetenschappers chemicaliën in de bloedbaan van dieren. Vervolgens 
onderzochten zij wat daarvan tot in de hersenen wist door te dringen. 
 
TOEGANG TOT DE HERSENEN 
Het blijkt dat hele kleine en/of in vet oplosbare verbindingen in staat zijn om zonder al te veel 
moeite door de bloed-hersenbarrière heen weten te glippen. Je kan hierbij denken aan 
antidepressiva, medicijnen tegen angstgevoelens, alcohol, cocaïne en veel hormonen, Grotere 
moleculen zoals glucose of insuline daarentegen, moeten er doorheen worden getransporteerd 
door eiwitten. Deze transporteiwitten bevinden zich in de wanden van de bloedvaten in de 
hersenen. Ze kiezen de gewenste moleculen uit en trekken die vanuit het bloed de hersenen in. 
 
Cellen in en aan beide kanten van de bloed-hersenbarrière hebben voortdurend contact met 
elkaar. Zij bepalen welke moleculen mogen worden doorgelaten en wanneer. Als de 
zenuwcellen in een hersengebied bijzonder hard moeten werken, zullen ze de bloedvaten 
vragen om zich verder uit te zetten Op deze manier kunnen de benodigde voedingsstoffen snel 
vanuit het bloed naar de zenuwcellen kunnen reizen. 
 
GEVAARLIJKE LEKKEN 
Als zich kleine scheurtjes in de bloedvaten vormen dan kan het gebeuren dat stoffen die 
normaal gesproken geweerd worden zich toch toegang weten te verschaffen tot de hersenen. 
Dit veroorzaakt problemen en komt onder andere voor bij sommige vormen van kanker of 
infecties. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat een verzwakte barrière voorafgaat aan een aantal 
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neurodegeneratieve aandoeningen. Het is ook mogelijk dat dit de ziekte versnelt of bijdraagt 
aan het ontstaan er van. 
 
Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken die wijzen op lekkage in de bloed-hersenbarrière bij 
mensen met multipele sclerose (MS). Bij deze aandoening komt een grote hoeveelheid aan 
witte bloedlichaampjes in de hersenen terecht. Wanneer deze bloedlichaampjes toegang tot de 
hersenen hebben vallen ze het myeline aan. Dit is de isolerende laag tussen de zenuwcellen. 
Schade aan myeline leidt tot de verwoestende symptomen van deze aandoening. 
 
DE ONTWIKKELING VAN MEDICIJNEN DIE DOOR DE BLOED-
HERSENBARRIÈRE KUNNEN DRINGEN 
Het repareren van lekkage in de bloed-hersenbarrière is een horde die de wetenschap nog 
moet nemen. Een andere horde is het vinden van nieuwe manieren om openingen in de 
barrière te creëren, zodat levensreddende medicijnen in de hersenen terecht kunnen komen. 
Geschat wordt dat 98% van de geschikte medicatie niet in staat is om door die barrière heen te 
breken. Als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden voor patiënten met een hersentumor en 
andere hersenaandoeningen beperkt. 
 
OVERSTEEKPLAATSEN 
Door deze uitdagingen zijn onderzoekers nu bezig met het ontwikkelen van creatieve 
manieren waarmee de slagbomen tijdelijk open gaan om medicatie de kans te geven door te 
dringen in de hersenen. 
 
Eén manier waarop wetenschappers de barrière beter doordringbaar willen maken is via het 
toedienen van een oplossing die water wegzuigt uit de weefsels van nabijgelegen aderen met 
toegang tot de hersenen. Deze oplossing haalt water uit de endotheelcellen in de hersenen, 
waardoor ze verschrompelen. Hierdoor ontstaan openingen waar medicatie tijdelijk doorheen 
kan. Binnen een paar uur hebben de cellen weer hun normale maat, en worden de sluizen 
weer gesloten. 
 
Deze experimentele manier is in een aantal gevallen met succes ingezet om chemotherapie toe 
te kunnen dienen aan patiënten met een hersentumor. De techniek is ook gebruikt om een 
micro-catheter in te brengen om antistollingsmiddelen te kunnen toedienen na een beroerte. 
 
Wetenschappers zijn ook bezig nieuwe strategieën te ontwikkelen om medicatie vast te 
hechten aan moleculen die sowieso toegang hebben. Deze ‘Paard van Troje’ methode is met 
succes ingezet bij diermodellen. Hierbij kon medicatie worden toegediend die anders geen 
toegang tot de hersenen hadden gehad. Deze techniek is nog niet getest op mensen. 
 
Door de ontwikkeling van nieuwe technieken ontstaan er nieuwe manieren om de bloed-
hersenbarrière te doordringen zodat levensreddende medicatie de hersenen bereikt. Ondanks 
dat er nog veel uitdagingen zijn op dit vlak, zijn veel wetenschappers positief over de 
ontwikkelingen. Ze verwachten dat de nieuwe kennis leidt tot een betere behandeling van een 
aantal hersenaandoeningen. 
 
Deze tekst is gebaseerd op een artikel van BrainFacts.org  
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https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/08/zijn-de-covid-pcr-tests-een-

heimelijke.html?m=1&fbclid=IwAR1COVED7WNzNmeqajoXiBTl7RAgz6VF4D0xTIFISandI

DpXV4MdRN5vM7s 

 
 
ZIJN DE COVID PCR-TESTS EEN HEIMELIJKE MANIER OM MENSEN TE 
INFECTEREN OF IETS BIJ HEN TE IMPLANTEREN?  
 

Auteur: Makia Freeman, vertaling: Willem Frederik Erné; maandag 24 augustus 2020 

 
 
De Covid PCR-tests worden uitgevoerd met een 15 centimeter lang wattenstaafje, dat de neus 
in wordt geduwd tot helemaal achterin de neusholte. Waarom? Het wattenstaafje komt in 
aanraking met de zeer gevoelige cribriforme plaat, ook wel zeefbeen genoemd, die direct 
toegang biedt tot je hersenen. Zit er een bijbedoeling achter deze tests? 
 
De Covid PCR-tests die over de hele wereld worden uitgerold, ongeveer in lijn met het 1-3-
30-plan (*) van de Rockefeller Foundation, vormen het belangrijkste aandachtspunt van de 
huidige fase van Operatie Coronavirus. 
 
Hoe meer mensen worden getest des te meer positieve gevallen worden vastgelegd, hetgeen 
de brandstof is voor het officiële paniekverhaal en de angst in stand houdt, waardoor nog 
meer tirannie kan worden gerechtvaardigd. 
 
 
Er zou echter nog iets meer aan de hand kunnen zijn. 
We moeten ons afvragen of deze Covid-tests niet een sluwe manier zijn om toegang te 
verkrijgen tot het binnenste van ons lichaam, met name onze hersenen. De neuswattenstaafjes 
die worden gebruikt (nasofaryngeaal of orofaryngeaal) zijn ongelooflijk lang (15 centimeter) 
wat betekent dat ze helemaal tot achter in de neusholte reiken. 
 
Bestaat er een medische reden waarom deze wattenstaafjes zo lang moeten zijn? De Covid-
tests in kwestie zijn PCR-tests. In andere artikelen heb ik besproken hoe gebrekkig en 
ongeschikt PCR-tests zijn. Zou het zo kunnen zijn dat deze Covid-tests heimelijk worden 
gebruikt om mensen te infecteren (met een middel dat ziekte veroorzaakt), het vaccin toe te 
dienen (waarvan ze beweren dat het nog in ontwikkeling is) of zelfs iets bij mensen te 
implanteren (met nanotechnologie, bijv. microchips)? 
 
 
Mikken de Covid PCR-tests op toegang tot het zeefbeen? 
In de menselijke anatomie is de cribriforme plaat een middellijnbotje dat belangrijk is zowel 
als onderdeel van het cranium als van de neus, en waardoorheen de reukzenuwen lopen die 
onze reuk transporteren. Het zeefbeen is een zeer teer en fragiel deel van het lichaam. 
Waarom wordt bij de Covid-test in hemelsnaam met een wattenstaafje tegen dit tere botje aan 
gepord? Zou dat kunnen zijn omdat de cribriforme plaat toegang tot de hersenen biedt? 
 
Jim Stone zinspeelde hier onlangs op in een artikel genaamd The Coronavirus test is not 
credible and likely to be for clandestine brain access dat op deze website te vinden is. Een 
lang citaat uit dit artikel: 
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“Ze beweren dat het virus bij een hoog percentage mensen het zenuwstelsel ruïneert, waarbij 
blijvende neurologische problemen en hersenbeschadigingen optreden. 
 
Maar ik vraag me af of het virus dat doet of dat dit het gevolg is van de tests. Beste mensen, 
het is overduidelijk dat de coronavirustests zelf in veel gevallen (er bestaan waarschijnlijk 
verschillende soorten tests) de hersenschade veroorzaken. 
 
 
Een grove zeef 
Eenvoudig gezegd: veel van de tests (ze gebruiken allemaal dat ongelooflijk lange 
wattenstaafje) halen het monster van de cribriforme plaat af, een botje van een millimeter 
dikte boven in de neusholte, dat is geperforeerd met veel gaatjes die direct toegang geven tot 
de hersencaviteit. 
 
Door deze talrijke gaatjes lopen de reukzenuwen. Het botje lijkt op een grove zeef. Als je 
iemand te grazen zou willen nemen door stiekem een hersenvirus of een chip te implanteren, 
dan is dit de perfecte plek om dat te doen omdat een arts een chip er misschien nog uit zou 
kunnen halen, maar dat zou jou zelf nooit lukken zonder dat zeer dunne botje (dat eigenlijk 
niet eens een botje is maar voor de helft uit zenuwen bestaat) perforeren. 
 
Iemand die zelf zou proberen iets daaruit te verwijderen zou zichzelf waarschijnlijk om het 
leven brengen. Alle chemicaliën, virussen – nanotechnologisch of anderszins – die men zou 
willen inbrengen, komen rechtstreeks in de hersenen terecht en die krijg je er nooit meer uit: 
eenmaal binnen, altijd binnen. Wanneer eenmaal ingebracht, gaat het rechtstreeks de hersenen 
in. 
 
 
Waarom een pijnlijke test? 
Mensen die de test ondergaan, klagen dat hij ongelooflijk pijnlijk is en dat de pijn dagenlang 
aanhoudt. Waarom moet de test uitgerekend dat deel van het menselijk lichaam aanraken dat 
het dichtst bij de hersenen zit? En zijn die tests eigenlijk wel tests? 
 
DNA-test worden uitgevoerd met een simpel wattenstaafje in de mond en het is absurd om te 
denken dat welke virustest dan ook niet op dezelfde manier zou kunnen plaatsvinden, zeker 
als je bedenkt dat het virus door hoesten verspreid zou kunnen worden. 
 
Iets deugt niet aan deze tests. Ze MOETEN wel nep zijn (in ieder geval die tests die letterlijk 
een monster van de hersenen nemen). Geen wonder dat zo’n test dagenlang pijn doet en 
jemig, als je reukzenuwen worden geraakt door wat zich ook op dat wattenstaafje moge 
bevinden, dan is DAT waarschijnlijk wat ervoor zorgt dat mensen hun reuk permanent 
verliezen. 
 
Ik durf te wedden dat je niet wist hoe akelig deze test eigenlijk is. Onderwerp je onder geen 
beding aan deze test. 
 
Oké, ik heb dat artikel een paar dagen geleden bekeken en er toen verder geen aandacht aan 
geschonken. Ik kon gewoon niet bevatten dat deze monsters hun barbaarse PCR-test zouden 
gebruiken als manier om onze hersenen te BESCHADIGEN! Nog los van de ethiek ervan kon 
ik me niet voorstellen dat deze smeerlappen zo verschrikkelijk diep zouden kunnen zinken. 
Maar nogmaals, we hebben te maken met monsters zonder menselijk geweten, weet je nog?” 



7 
 

 
Veroorzaakt de Covid PCR-test fysieke schade? 
Hier is nog een citaat van dezelfde website, maar niet van Jim Stone: 
 
“(..) ze voerden de ‘tests’ uit door een maar liefst 15 centimeter lang wattenstaafje in ELK 
neusgat te steken, helemaal tot achterin de nasale doorgang. Vervolgens draaide de afnemer 
van de test het wattenstaafje gedurende 10 tot 15 seconden in elk neusgat rond… Daarna 
verwijderde hij de wattenstaafjes en stak ze in een testbuisje om naar het laboratorium te 
worden verzonden voor ‘analyse’… 
 
Daar moest ik toch wel even over nadenken. Waarom was het in hemelsnaam nodig om zo’n 
lang wattenstaafje überhaupt helemaal tot achterin de nasale doorgang te steken? En 
vervolgens elk wattenstaafje tegen het zachte weefsel van dat plaatje achter in de nasale 
doorgang heen en weer te draaien? Dat leek me behoorlijk wreed! Zou die beweging alleen al 
dat plaatje kunnen beschadigen en mogelijk VEEL meer schade veroorzaken dan dit ‘virus’? 
 
En iedereen met wie ik sprak vertelde hetzelfde verhaal, namelijk dat ze hoofdpijn kregen en 
in sommige gevallen misselijk werden en daarna ernstige voorhoofdsholtepijn hadden. Ik ben 
een chronische voorhoofdsholtehoofdpijnlijder en heb regelmatig dergelijke pijn achterin mijn 
neusholte, en ik weet dus wat ze doormaken. En dit alles wordt gedaan om met een ‘monster’ 
van het RNA van dit zogenaamde virus te verifiëren dat iemand positief is? 
 
Nogmaals, het lijkt mij nogal wreed. Ik denk dat er veel eenvoudiger manieren zijn om 
weefselmonsters te krijgen dan door mogelijk schade te veroorzaken achterin de neusholte.” 
 
 
Clandestiene methode 
Er is iets uitermate verdachts aan deze Covid-tests. Laten we vooral niet vergeten dat 
bepaalde partijen van deze Covid-tests vervuild waren, soms met het coronavirus zelf (onder 
andere in de VS en het VK) – alhoewel fact checkers beweren dat dit ‘virus’ zich nie kon 
verspreiden en geen mensen kon infecteren, alleen de testresultaten ongeldig maakte. 
 
Gezien het doel van de NWO (de nieuwe wereldorde) om de hele bevolking van microchips te 
voorzien, acht ik de samenzweerders van de NWO ertoe in staat dat ze een dergelijke 
afschuwelijke, clandestiene methode gebruiken om mensen, zonder dat ze het weten, met iets 
te implanteren, onder het mom van hulpverlening. 
 
 
Ook het laserpistool is verdacht 
Nog een vraag, nu we het toch over invasieve medische interventies hebben: verzwakt een 
laserpistool dat tegen je hoofd wordt gezet de pijnappelklier? Hoe zit het met die laserpistolen 
die je temperatuur meten? Je kunt de pech hebben dat je in een gebied woont waar bedrijven 
een laserpistool op je voorhoofd richten om je temperatuur te meten. Nog los van de medische 
consequenties, is dit overduidelijk een smakeloze manier van conditionering om mensen 
eraan te laten wennen dat ze een pistool tegen hun hoofd gezet krijgen. 
 
Denk even na over wat we allemaal accepteren als we dit nieuwe normaal toestaan, waarbij 
pistoolachtige apparaten routinematig tegen ons hoofd worden gezet. Denk je in wat voor 
ongelooflijke schade we onze kinderen berokkenen als we toestaan dat zij aan dit soort 
praktijken gewend raken. 
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In deze interessante video wordt besproken hoe de infrarode straal van het pistool 
mogelijkerwijs je pijnappelklier beschadigt, het doorgangsportaal naar hogere energiesferen 
en bewustzijn. De man in de video citeert een Australische verpleegster: 
“Ik maak me echt zorgen. Worden we gedesensibiliseerd ten aanzien van op het hoofd 
gerichte acties, waarbij mogelijk de gezondheid te lijden heeft ten gevolge van een infrarode 
straal die op de pijnappelklier wordt gericht? 
 
 
Niet op de pijnappelklier richten 
Ik ging naar een winkelcentrum waar de mensen in de rij stonden om hun temperatuur te laten 
meten door een medewerker die overduidelijk geen gezondheidszorgmedewerker was en 
overduidelijk niet goed wist hoe hij deze procedure moest uitvoeren. Veel omstanders waren 
stomverbaasd toen het mijn beurt was, ik het pistool dat op mijn hoofd werd gericht beetpakte 
en het op mijn pols richtte. 
 
Ik vertelde de medewerker zacht maar zeer vastberaden dat je een infraroodthermometer nooit 
op iemands voorhoofd moet richten en al helemaal niet op dat van baby’s en jonge kinderen. 
 
Bovendien moet je beschikken over basale kennis over hoe je iemands temperatuur goed 
afleest. Bijvoorbeeld, een thermometer op de pols of de binnenplooi van de elleboog plaatsen 
is veel nauwkeuriger en veel minder schadelijk. Ik vond het schokkend om te moeten zien hoe 
kinderen gewend raakten aan het feit dat een object in de vorm van een pistool op hun 
voorhoofd werd gericht, en wel zonder enige negatieve reactie van de volwassenen, alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was. 
 
Als medische professional weiger ik om een infrarode straal recht op de pijnappelklier te 
richten. Deze bevindt zich precies in het midden van het voorhoofd. Niettemin vinden de 
meeste mensen het prima dat dit bij hen diverse keren per dag gebeurt! Onze pijnappelklier 
moet beschermd worden omdat deze essentieel is voor onze gezondheid, nu en in de 
toekomst. 
 
 
Thermale weefselbeschadiging 
Een standaard infraroodthermometer absorbeert het infrarode licht maar zendt het niet uit. 
Vanuit dat perspectief zijn ze dus veilig. Het veiligheidsprobleem ontstaat bij 
laserthermometers, die een lichtbundel richten op het gedeelte van het object dat wordt 
gemeten, ter vergroting van de nauwkeurigheid. Deze bundel is een Klasse-II-laser die 
zichtbaar licht uitzendt van minder dan één milliwatt. Zo’n apparaat mag worden verkocht als 
‘aanwijzer’ om aandacht te vestigen op smartboards of whiteboards bij lezingen. 
 
Hoewel ze in principe als veilig zijn geclassificeerd, kunnen ze je netvlies beschadigen als je 
recht in de straal kijkt. Lasers produceren een intense lichtbundel die laserstraling kan 
veroorzaken in de vorm van thermale weefselbeschadiging. Hoe dichter je bij de laser bent, 
des te groter de kans om gewond te raken.” 
 
 
Tot slot 
Het doel van deze post is om bewustzijn te verhogen en vragen te stellen. Dit artikel geeft 
geen antwoorden op de vraag wat werkelijk in deze Covid-tests zit en of ze ontworpen zijn 
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met een bijbedoeling. Hopelijk leiden deze eerste vragen tot verder onderzoek door andere 
mensen en moedigt het mensen in ieder geval aan om buitengewoon terughoudend te zijn ten 
aanzien van het zonder meer ondergaan van deze tests. Het moet nu toch wel duidelijk zijn dat 
niets aan Operatie Coronavirus goedaardig is, zelfs de tests niet. 
 
Ieder aspect van deze agenda moet zorgvuldig onder de loep worden genomen. De test 
ondergaan is stilzwijgende instemming met het feit dat de test werkt en noodzakelijk is voor 
de volksgezondheid en veiligheid, hetgeen in beide gevallen volstrekt onwaar is. 
 
(*) Van 1 miljoen tests per week naar 3 miljoen per week en uiteindelijk 30 miljoen per week 

(in de VS) 

 
 
Bronartikel: https://thefreedomarticles.com/are-covid-tests-to-surreptitiously-infect-or-
implant-people/  
Gerelateerd: De coronatest is niet alleen onzinnig, maar mogelijk ook gevaarlijk 
 
Bronnen: 
*https://thefreedomarticles.com/2020-rockefeller-foundation-paper-urges-testing-tracing-all-
americans/ 
*https://thefreedomarticles.com/busted-11-covid-assumptions-based-on-fear-not-fact/ 
*https://www.britannica.com/science/cribriform-plate 
*https://northerntruthseeker.blogspot.com/2020/07/the-covid-19-bullshit-taking-closer.html 
*https://www.cnbc.com/2020/04/18/coronavirus-tests-delayed-by-covid-19-contamination-at-
cdc-lab.html 
*https://www.foxnews.com/world/coronavirus-tests-uk-contaminated-covid-19 
*https://thefreedomarticles.com/2010-rockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/ 
*https://www.bitchute.com/video/fvA8gZqPd3PI/ 



10 
 

De PCR test, een leugen van formaat 
Daniel Derweduwen 

 
 

 
 
De PCR test is per definitie niet geschikt om te bepalen of een patiënt een ziekmakende 
hoeveelheid virus heeft of niet. Dat is wat de uitvinder van de PCR test Dr. Kary Mullis, 
nobelprijswinnaar zegt. Ondertussen is het bekend geworden dat directeur van het RIVM 
(Nederland) professor (jaap) van Dissel heeft toegegeven dat een positieve PCR test genetisch 
materiaal aantoont, maar niet een levend coronavirus aantoont en ook niet aantoont dat je van 
corona ziek bent. Het is beter om dit op te slaan mocht men jou positief labelen en laat ze dit 
horen en eis een test die bewijst dat je Corona hebt! Maar dat bestaat niet vermits virussen als 
ziekteverwekker nog nooit is aangetoond met staalharde wetenschappelijke bewijzen. Tot de 
dag van vandaag werkt men met een hypothese. 
 
Het genoom dat laboranten waarheidsgetrouw testen en reproduceren via PCR is een stuk van 
ons menselijke genoom zelf. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs over het bestaan van 
een virus en zo lang het virus (en liefst ook met de zogenaamde mutaties) niet geïsoleerd en 
gezuiverd is volgens de wetenschappelijk gouden standaard weet men niet wat men test. Het 
wordt alsmaar duidelijker dat de virologie een grote grap is op basis van een hypothese in 
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plaats van een bewezen stelling. Virussen bestaan niet, exosomen globulines bestaan 
daarentegen wel. 
 
Het genoom dat laboranten waarheidsgetrouw testen en reproduceren is een stuk van ons 
menselijk genoom zelf. Enige tijd geleden heb ik een post geschreven: “Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome”, Dit virus zou 
zogezegd exact 29881 basenparen lang zijn. Het virus bevat genen die in menselijke cellen 
voorkomen. Als je helemaal onderaan scrolt ga je iets interessant ontdekken. Je ziet namelijk 
33 x de letter ‘a’ verschijnen achter elkaar. Als je ervaring hebt met het analyseren van 
propaganda is 33 een zeer belangrijk getal.  
 
Het getal 33 is een heilig getal uit de vrijmetselarij. Het komt uit het satanistische geloof dat 
gestructureerd is in 33 lagen van deceptie, waarbij de leden van de onderste lagen 
gebrainwasht worden door de leden van de 33ste laag. De leden van de 33ste laag plegen 
psychologische operaties, publieke manipulaties waarbij ze steeds hun signatuur na laten: een 
verwijzing naar het nummer 33. Het getal 33 is een cijfercode zodat insiders weten of het vals 
is of niet. 33 is de handtekening van de manipulators dat zo vaak te vinden is wanneer het gaat 
om false flags, fake news of een hoax. 
 
De test-epidemie is een gefingeerde veenbrand met hier en daar een uitslaand brandje. dat 
noemen we dan een “test uitbraak”. De code die de laboranten hebben gekregen komt in ieder 
van ons voor: het is ons achtste chromosoom. Als men dus verder doet met het investeren in 
vaccins die ons genoom willen wijzigen, dan investeert men in het kapot maken van ons DNA 
met alle rampzalige gevolgen van dien. Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijke 
coronavirus. 
 
Dr. Andre Alexander: zijn rapport is verschenen onder de titel: “Chromosone 8, Pcr testing, 
the covid 19 Vaccine and Death by a thousand cuts”.  
 
Het is een moeilijke materie en dat is precies waar men op gokt: de gewone man of vrouw 
gaat het boven de pet. Maar er zijn artsen en wetenschappers die dit niet afschieten en die 
verder gaan graven, wat ik ook doe. Virusdeeltjes kan men niet vinden omdat ze niet bestaan, 
wat men wel vindt zijn exosomen, hetzij deeltjes van de cel zelf. Exosomen bestaan wel en 
dienen om door toxines beschadigde cellen naar apoptose of zelfdood te leiden. Daarom dat 
de celkern ook geen weerstand biedt tegen exosomen en zijn eigen DNA activiteit staakt om 
het exosoom te kunnen reproduceren. Maar met corona is er geknoeid, dat heet The Gain Of 
function, in vorige blogs heb ik dit uitgelegd. 
 
Vooreerst is de PCR test ronduit schadelijk en doet veel pijn. Het wattenstokje tegen het 
slijmvlies (nasopharynx) aanbrengen niet ver van de hersenstam, de medulla oblongata en 
enkele cm onder de bloed hersenbarrière, op een plaats dat energetisch zeer belangrijk is en in 
contact staat met het gehele limbische systeem, is een uiterst grote verstoring in je energetisch 
systeem, aantasting van je integriteit en beschadigd het vermogen om biologische conflicten 
en trauma’s op te lossen. Het wattenstokje verstoort de energetische doorstroming van 
informatie via de axiale as dat je gehele chakrasysteem en aura beïnvloed. Waar alles 
opgeslagen is over jou als persoon, het geheugen en je integriteit en uniciteit. Het is 
energetisch zeer gevaarlijk om daar met een wattenstaafje tegenaan te drukken. De 
bloedhersenbarrière zit niet in de neusholte. De bloed hersenbarrière is een laag rooster van 
cellen die samengevoegd worden door strakke kruisingen die de meeste stoffen buitenhouden 
en weinig stoffen in de hersenen toelaten. Daardoor kan je brein beschermd worden tegen 
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giftige stoffen zoals zware metalen, pesticiden enzovoort. Het stofje polysorbaat 80 dat in vele 
vaccinaties voorkomt zorgt ervoor dat de bloed hersenbarrière meer schadelijke stoffen in de 
hersenen toelaten waardoor neurologische aandoeningen kunnen ontstaan. Wat denk je wat er 
gebeurt in je onderbewuste met jou als men een wattenstokje tegen dit slijmvlies gaat 
aandrukken? Ik ga je niet zeggen dat je deze test niet mag doen, maar ikzelf ga dit niet kiezen. 
Denk tweemaal na. 
 
De ware oorzaken van de aan “virussen” toegeschreven “infecties” en andere verschijnselen 
hebben een andere verklaring die duidelijker is dan de huidige pseudo-verklaring van de 
wetenschap en de virologie. Het zijn altijd toxische stoffen die lichaamscellen beschadigen. 
Alle claims over virussen als ziekteverwekkers zijn onjuist. Ze zijn gebaseerd op onjuiste 
interpretaties die eenvoudig te herkennen en eveneens verifieerbaar zijn. Het basisgeloof in de 
virologie is dat cellen en weefsels afsterven omdat ze besmet zijn met een virus. Maar, Stel 
dat dit basisgeloof van de virologie waar is, hoe komt het dan dat het DNA van de cel reageert 
op bacteriën door zich te verweren, en dat het DNA dit NIET DOET als “virussen”-exosomen 
binnendringen doorheen het membraan van de cel en geen enkele weerstand ondervinden om 
tot in de celkern binnen te dringen? Het DNA nodigt blijkbaar deze “virussen”-exosomen uit 
en is zelfs zo vriendelijk om zijn eigen werkzaamheden te staken om eiwitten te maken die 
nodig zijn voor de nieuwe “virussen”-exosomen. Het lijkt wel dat ze samenwerken. Zou de 
apoptose (natuurlijke celdood) niet de grootste trigger kunnen zijn waarom het DNA 
samenwerkt met “virussen”-exosomen. Het menselijke DNA bevat Viraal DNA. De 
intelligentie van het DNA weet als de lichaamscel beschadigd wordt door verzuring als 
gevolg van schadelijke giftige stoffen, dat het niet meer goed kan functioneren ten dienste van 
het geheel, het lichaam. Met andere woorden, de beschadigde cel is schadelijk geworden voor 
het lichaam. Daar ligt een reden te zoeken waarom de cel besluit om tot “zelfmoord” over te 
gaan, waarbij het DNA alles in het werk zet om de exosomen te vermeerderen die de hele cel 
gaan verteren. 
 
Om de logica van de test-procedure rond covid 19 te begrijpen is het belangrijk te begrijpen 
wat chromosomen zijn en wat de specifieke functies van chromosoom 8 (‘C-9) zijn. In 
principe is een chromosoom een bepaalde DNA-molecule, dat delen of het geheel van 
genetisch materiaal (genoom) bevat van iets levends of van een micro-organisme. 
Chromosoom 8 is een van de belangrijkste in het menselijke lichaam. Het omvat rond 146 
miljoen lange dubbele keten van basenparen of bouwmaterialen in de vorm van een dubbele 
geometrische helix. C-8 maakt voor 5% deel uit van ons totale bestand aan DNA. 8% van de 
genen van C-8 is betrokken bij de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van onze 
hersenen. 16% van de genen zijn betrokken bij de ontwikkeling van kanker als het lichaam 
geen uitweg meer vindt om zijn afvalstoffen, toxines en verzuring te neutraliseren en af te 
voeren. 
 
Als C-8 in het menselijke lichaam wordt beschadigd, geëlimineerd of door mutaties (via 
vaccinatie) slechter zal functioneren, zijn de typische gevolgen voor de mens, dat we 
vatbaarder voor kanker worden en dat bepaalde hersenfuncties geheel of deels worden 
uitgeschakeld. 
 
De Pcr procedure, zoals deze door de WHO is goedgekeurd en bekrachtigd, dient voor het 
opsporen van delen van het Covid 19 virus. In essentie is de test gericht op het traceren van 
RNA (genetische informatie) materiaal van het virus. De WHO specificeert voor dat doel een 
“primer sequentie” gecodeerd CTCCCTTTGTTGTGTTGT. Interessant is dat dit protocol 
wordt gebruikt om aan te tonen, dat iemand positief wordt getest voor covid 19. MAAR: Dit 
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protocol CTCCCTTTGTTGTGTTGT komt voor in ieder menselijk DNA en komt exact 
overeen met C-8. Wat men feitelijk doet met de PCR test is het gelijkstellen van C-8 als een 
lichaamsvreemde, vijandige materie en dit identificeert als coronavirus. 
 
Nobelprijswinnaar Kary Mullis, uitvinder van PCR: “de PCR test kan niet gebruikt worden 
om te testen op virussen”. “Een kwantitatieve PCR is een oxymoron, een combinatie van twee 
doelstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn”. In feite probeer ik duidelijk te stellen dat de 
PCR test niet veel anders is dan het traceren van menselijk RNA materiaal dat in exosomen 
voorkomt, dat over de hele wereld onder het gezag van WHO als “coronavirus” wordt 
geprotocolleerd. Het is gewoon schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA materiaal, 
wat door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”. 
 
Mogelijk nog veel schokkender is het dan waarom niet alle geteste mensen positieve uitslagen 
krijgen te horen. Iedereen is immers in het bezit van chromosoom 8. Als zelfs het percentage 
positief geteste blijft steken op een te verwaarlozen minder dan twee procent, is de vraag 
gerechtvaardigd hoe die test gebruikt wordt. is het afhankelijk van het moment dat de 
kettingreactie wordt gestopt? Dat betekent dat hoe sneller we een uitslag hebben, hoe minder 
betrouwbaar het resultaat is. maar dit kan ook betekenen dat men de uitslagen kan 
manipuleren door GGD’ en krapte en onderbezetting te laten fingeren (verzinnen, verbuigen). 
Dat is nu aan de gang. dan de kettingreactie een paar dagen langer aan de gang houden 
waardoor de positieve uitslagen na verloop van tijd progressief toenemen.  
 
De integriteit van onze overheid, GGD en allerlei deskundigen en virologen kunnen zwaar in 
twijfel worden getrokken, aangezien de PCR test 100% ongeschikt is voor het doel waarvoor 
het nu misbruikt wordt, tenzij men werkelijk onder de regie van buitenlandse machten als de 
WHO zit. Er wordt gewoon klakkeloos vanuit gegaan dat RNA deeltjes die in elk lichaam 
wordt aangetroffen een “coronavirus is, omdat het WHO protocol dit nu eenmaal voorschrijft. 
Blijkbaar moet het mensDOM in een psychologische houdgreep worden gehouden tot het 
verlossende vaccin beschikbaar wordt. Daarom wordt de angstpsychose zo hardnekkig in 
stand gehouden. 
 
Alleen door te blijven ageren tegen de onzin van mondkapjes, social distancing, en alle andere 
onzin van de maatregelen, de onzin van virologen en fraude van het WHO kunnen we 
voorkomen dat ons iets wordt opgedrongen tegen onze menselijke natuur in. Laat men maar 
met het tegendeel aankomen, alleen keiharde staalharde wetenschappelijk bewijzen zijn 
toelaatbaar in de argumentatie. 
 
Zoals de geschiedenis het al zoveel heeft aangetoond, altijd is alles precies het omgekeerde. 
Een psychotisch gedeformeerde figuur als onze gulle filantroop Bill Gates, wil mensen via 
vaccinatie immuun maken voor ziekten, zodat ze langer en gezonder kunnen leven… en 
tegelijkertijd propageert hij namens de opperste zwarte elite een bevolkingsreductie 
wereldwijd van 90% om de “natuur” en het “klimaat” te redden en de planeet leefbaar te 
houden. Als je iets van de vrijmetselarij kent, kun je overal de tekens en de typische 
satanische handgebaren herkennen. Doe zelfonderzoek en verdiep je in deze materie, 
vertrouw jezelf. 
 
Conclusie: er is geen virus, en er was nooit een pandemie, er is wel een test en angst epidemie 
aan de gang. En reken maar dat die tweede golf eraan komt, als het weer omslaat en alle 
mensen hun  toxines gaan vrijgeven in hun lichaam en daardoor griepklachten gaan krijgen, 
want beschadigde lichaamscellen door verzuring, angst, stress en toxines moeten nu eenmaal 
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opgeruimd worden. Daarvoor bestaan exosomen, maar geen virussen. De PCR test deugt van 
geen kant, en dat weten ze al tientallen jaren. 
 
De angstpsychose en de PCR test epidemie is bedoeld om ons mak te slaan en klaar te stomen 
voor de verlossende vaccinatie om ons chromosoom 8 te beschadigen zodat we steeds korter 
gaan leven, onze weerstand tegen kanker gaan verliezen en het niet zullen beseffen door 
verlies en stagnatie van onze hersenontwikkeling omdat de hersencapaciteit afneemt. We 
worden gehersenspoeld om de eigen bevolking te zien als een schadelijk verschijnsel dat zo 
snel mogelijk moet worden geïnjecteerd met lichaamsvreemd DNA van geaborteerde baby’s. 
Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijk virus en dat moet bestreden worden door ons 
eigen DNA uit te schakelen. Rudolf Steiner had het in zijn tijd gelijk met de Spaanse griep, en 
nu gebeurt het weer. 
 
Het ziet ernaar uit dat de complotgekkies en aluhoedjes toch gelijk krijgen. Het wordt tijd dat 
de gekkies ernstig worden genomen en dat men onafhankelijke immunologen gaat aanstellen 
die alle middelen krijgen tot onafhankelijk onderzoek om het bedrog van de vaccin-industrie 
grondig door te lichten. Het wordt ook tijd dat de politiek die vaccin industrie een halt 
toeroept, eindelijk eens gaat luisteren naar een onafhankelijk immunoloog (niet betaald door 
de farmaceutische investeringsmaatschappij) en stopt met dwaze investeringen om zichzelf en 
het eigen volk kapot te maken. Laat het alsjeblieft eens tot u doordringen dat de corona-hoax 
een hoax is op alle gebied. Het kan een uitdaging zijn om het van nu af aan anders en beter te 
doen. Verhoog je trillingsfrequentie door het cultiveren van onvoorwaardelijke liefde, geen 
enkele gif, toxine, bacterie, exosoom kan jou iets doen. Los je emoties en biologische 
conflicten op, laat je hierin helpen. 
 
Celbioloog dokter Stefan Lanka heeft soortgelijke praktijken en mistoestanden in de vaccin-
industrie al eerder in vraag gesteld en eiste een bewijs van geïsoleerd en gezuiverd 
mazelenvirus in de rechtbank van Stuttgart. Zes pogingen werden er gedaan en geen enkele 
van die pogingen slaagden erin om het virus te isoleren volgens de gouden standaarden der 
wetenschap. Men gebruikt voor het mazelenvirus-vaccin nog steeds een oubollige versie van 
uit de jaren zeventig van stukjes eiwit die men niet kan isoleren en zuiveren volgens de 
gouden standaard methode en waar men bijgevolg niet zeker is van de oorsprong van het virus 
zelf. Op een bevolking waar bijna honderd procent gevaccineerd tegen de mazelen, zoals in 
China het geval is, komen toch nog mazelen voor. De schuld afwentelen op niet-
gevaccineerden is onmogelijk in dit geval. En zo zal het ook zijn bij covid 19: vooral als je 
bedenkt dat het in oorsprong in feite eigenlijk genen bevat van een lichaamseigen 
chromosoom.  
 
bron: De Binnenlandse Bataafsche courant, Daniël The healthman 
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf. Je bent veel meer dan je denkt 
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https://commonsensetv.nl/te-scherpe-wattenstaafjes-bij-testcentra-veroorzaken-bloedneuzen/ 

 
Te scherpe wattenstaafjes bij testcentra veroorzaken BLOEDNEUZEN 
 
Leslie Alexis, 14/09/2020 
 
De plastic schraapstaafjes aangeleverd door een Waals bedrijf aan de coronatestcentra zouden 
bij heel wat volwassenen en kinderen pijn en stress veroorzaken. Dat meldt het 
gespecialiseerd medisch magazine Medi-Sphère. Volgens artsen veroorzaken ze bij de helft 
van de patiënten neusbloedingen. 
 
De door de overheid geleverde staven zijn te scherp en snijden, klinkt het. Ook zijn ze 
volgens de artsen niet soepel genoeg en breken ze te snel. 
 
In een reactie aan Medi-Sphère wijst de leverancier van de schrapers, het bedrijf Any-Shape, 
erop dat DUIDELIJK is aangegeven in de bijsluiter dat de teststaven helemaal NIET bedoeld 
zijn voor kinderen of patiënten die bloedverdunners gebruiken. 
 
Sommige artsen in de testcentra spreken ook over tekorten. Maar bij bevoegd minister 
Philippe De Backer (Open Vld) ontkent men dat er een tekort aan testschrapers is. 
 
Kind wordt gepenetreerd met schraperstaaf 
 
 
Bron: https://m.hln.be/nieuws/binnenland/klachten-over-te-scherpe-wattenstaafjes-bij-

testcentra~a66e3cae/: 

 

 

KLACHTEN OVER TE SCHERPE WATTENSTAAFJES BIJ TESTCENTRA 
LH 14 september 2020 18u28 Bron: Belga 

 
 
De wattenstaafjes aangeleverd door een Waals bedrijf aan de coronatestcentra zouden bij heel 
wat volwassenen en kinderen ongemakken veroorzaken. Dat meldt het gespecialiseerd 
medisch magazine Medi-Sphère. Volgens artsen veroorzaken ze bij de helft van de patiënten 
neusbloedingen. 
 
De door de overheid geleverde wattenstaafjes zijn te scherp en snijden, klinkt het. Ook zijn ze 
volgens de artsen niet soepel genoeg en breken ze te snel. Artsen zouden ze daarom niet meer 
gebruiken bij kinderen en volwassenen die bloedverdunners nemen. 
 
In een reactie aan Medi-Sphère wijst de leverancier van de staafjes, het bedrijf Any-Shape, 
erop dat duidelijk is aangegeven in de bijsluiter dat de staafjes niet bedoeld zijn voor kinderen 
of patiënten die bloedverdunners gebruiken.  
 
Sommige artsen in de testcentra spreken ook over tekorten. Maar bij bevoegd minister 
Philippe De Backer (Open Vld) ontkent men dat er een tekort aan wattenstaafjes is. 
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https://www.ninefornews.nl/grote-fout-ontdekt-in-coronatest-steeds-meer-mensen-worden-

wakker/ 

 
Grote fout ontdekt in coronatest 

8 september 2020 
 
 
Duizenden mensen zijn mogelijk onnodig in lockdown gegaan omdat de coronatest 
onbetrouwbaar is, schrijft de Britse Sunday Express. In Groot-Brittannië zijn lokale 
lockdowns ingesteld omdat het aantal besmettingen ‘gevaarlijk groot’ was, maar uit 
onderzoek van de Oxford-universiteit blijkt dat tot wel 50 procent van de ‘positieve’ 
testuitslagen onjuist is. De test is namelijk zo gevoelig dat hij ook dode en onschadelijke 
virale deeltjes kan oppikken, aldus de krant. 
 
Mensen zijn ongeveer een week besmettelijk, maar de deeltjes kunnen nog 74 dagen worden 
afgescheiden door het lichaam. Het gevolg is dat de pandemie is overschat, zo blijkt uit het 
onderzoek. 
 
Professoren Tom Jefferson en Carl Heneghan analyseerden 25 papers over coronatesten en 
kwamen tot de ontdekking dat in een Italiaanse regio meer dan de helft van de uitslagen 
valspositief was. De onderzoekers pleiten voor het aanpassen van de coronatest, ook wel 
PCR-test genoemd. 
 
De testresultaten zijn onbetrouwbaar 
De onbetrouwbare test kan verklaren waarom het aantal besmettingsgevallen opeens snel 
stijgt in landen als Groot-Brittannië en Nederland, terwijl er nauwelijks mensen sterven aan 
het virus. Het is onduidelijk of iemand die positief test besmet is of in het verleden besmet is 
geraakt, maar niet langer besmettelijk is, zei Jefferson. “We moeten deze test niet gebruiken 
om te bepalen of iemand besmettelijk is.” 
 
“De testresultaten zijn onbetrouwbaar,” benadrukte Heneghan. 
 
Tweede Kamerlid Wybren van Haga is blij met dit bericht. Hij schrijft: 
 
Steeds meer mensen worden wakker. De PCR-test kan niet zomaar gebruikt worden om een 

Covid-19 Besmetting aan te tonen. En het handhaven van de catastrofale coronamaatregelen 

op grond van positieve PCR-testen leidt tot onnodige schade. #FvD 
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https://stichtingvaccinvrij.nl/de-pcr-testengeven-een-vertekend-beeld-en-de-kosten-ervan-

kunnen-oplopen-tot-2-miljoen-euro-per-

dag/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=4436ffaa84-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b82845e552-4436ffaa84-

175964801 

 
DE PCR-TESTENGEVEN EEN VERTEKEND BEELD, EN DE KOSTEN ERVAN 

KUNNEN OPLOPEN TOT 2 MILJOEN EURO PER DAG?! 
door Door Frankema | 23 sep 2020 | COVID-19 

 
De “toename aan coronapatiënten” heeft een vies luchtje. Waarom wordt de toename aan 
COVID-19 niet langer afgemeten aan het aantal mensen dat op de IC ligt? Of aan het aantal 
sterfgevallen? Waarom worden gezonde mensen getest – in de (na)zomer – en wat zijn de 
kosten? Is het destructieve beleid van dit moment gebaseerd op een ongefundeerde hype in de 
politiek en in de media? 
 
OMSTREDEN WERKING PCR TESTEN; CAFÉ WELTSCHMERZ – MARIO ORTIZ 
In café Weltschmerz werd Mario Ortiz op 13-08-20 geïnterviewd door Flavio Pasquino 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ktFDN5cBFgw&feature=emb_logo&
ab_channel=CafeWeltschmerz). Dit is de korte inhoud van het interview: 
 
Diederik Gommers stuurde een bericht aan Drs. Mario Ortiz Buijsse via Linkedin. In dat 
bericht gaf hij aan het met hem eens te zijn, dat de PCR test waarmee we Covid 19 testen bij 
mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Sterker nog, 
volgens biochemicus Mario Ortiz is het aangetoonde ‘bewijs voor COVID-19 veelal een klein 
stukje “schroot”; niet actieve en in minuscule kleine aantallen aanwezige, dode virusdeeltjes. 
Flavio Pasquino interviewde deskundige Mario Ortiz over de waarde en betekenis van de 
PRC test en de rampzalige gevolgen ervan. Ze spraken over het bericht van Diederik 
Gommers en over de ontwijkende antwoorden van Jaap van Dissel (RIVM) tijdens de 
technische briefing. Tevens analyseerden ze de technische briefing van de NOS op 11 aug jl. 
waar Tweede Kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD. 
 
CAFÉ WELTSCHMERZ – WILLEM ENGEL 
Op 28-08-20 volgde een interview met Willen Engel door Ramon Bril. Korte inhoud van “De 
vernietigende zwendel en hoe het zit met de PCR-test” 
 
Het is opmerkelijk dat er zoveel meer ‘besmettingen’ bijkomen zonder dat mensen 
opgenomen worden in het ziekenhuis. Het virus is niet minder gevaarlijk geworden, het was 
nooit echt gevaarlijk, we testen gewoon bizar veel meer. De propagandistische media 
gebruiken een data-golf aan vals positieve PCR testen om ons bang te maken voor een tweede 
golf. Dit is natuurlijk gewoon het opschalen van het aantal tests dat wordt gedaan, 
voornamelijk bij gezonde mensen. Omdat de PCR test essentieel is in deze wereldwijde 
zwendel, er worden zelfs nu tweede loc downs ingezet alleen op basis van een golf aan vals 
positieve testen, dat Willem en zijn team de diepte in zijn gedoken van hoe deze test wordt 
uitgevoerd. 
 
RIVM 
En zelfs het RIVM zegt op haar website dat de PCR test niet geschikt is om te gebruiken in 
teststraten. 
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Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 
Kortom – het valt zeer aannemelijk te maken dat we het niet moeten hebben van de PCR test. 
Maar het kabinet slaat alles in de wind en haar hele destastreuze beleid – “in afwachting van 
het versneld ingevoerde” en waarschijnlijk gevaarlijke vaccin – rust op het toegenomen aantal 
besmettingen als gevolg van het toegenomen aantal testen. 
 
EN DE KOSTEN KUNNEN OPLOPEN TOT 2 MILJOEN EURO PER DAG?! 
Het onderstaande filmpje is viraal gegaan op Facebook. Kijk en oordeel zelf – het is uw 
belastinggeld. 
 
Onbetrouwbare corona testen kosten € 2 miljoen per DAG!: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=lpZdGNA-
oWA&feature=emb_logo&ab_channel=TTMCommunicatie  
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Oostenrijkse arts waarschuwt voor zowel vaccin als test:  
Demo vor Ärztekammer WIEN (17.9.2020) Teil 8 | Dr.med.univ Peer Eifler (Prakt.Arzt, 
Psychotherapeut): 
https://www.youtube.com/watch?v=X6EX1t6btus&fbclid=IwAR1dKAPRVstjcMrldLgVGtU
OIdTN0kjadO77EqFvU6GK2t2cSJ-Vs65jqrU&ab_channel=artinoat  
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En tenslotte: 
 

 
 

 


