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Johns Hopkins University bevestigt: Vaccinweigeraars
kunnen worden gevaccineerd door PCR-test!
In januari 2019 definieerde de WHO het groeiende aantal vaccincritici als een van de tien
grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid, en sinds het ongekende Coronavaccinfiasco is het aantal vaccinontkenners vermenigvuldigd. Ondertussen ontstaat er zelfs
binnen de medische instelling van de school weerstand. Maar wie leiders blijven aandringen
op een onrealistische vaccinatiegraad van minstens 70 procent.
Nu waarschuwen verschillende experts en voormalige mainstream journalisten zoals John
O'Sullivan dat de enorme PCR-testcampagne een geheim WHO-vaccinatieprogramma zou
kunnen zijn. (zie Principia Scientific )
O'Sullivan wijst op een nieuwe technologie die is ontwikkeld aan de Johns Hopkins University
om geheime vaccinaties mogelijk te maken met behulp van PCR-tests. (vgl. Johns Hopkins
Universitiy )

Geïnspireerd door een parasitaire worm die zijn scherpe tanden in de darmen
van zijn gastheer graaft, hebben Johns Hopkins-onderzoekers kleine,
stervormige microdevices ontwikkeld die zich aan het darmslijmvlies kunnen
hechten en medicijnen in het lichaam kunnen afgeven.
Deze kleine apparaten, bekend als "theragrippers", zijn gemaakt van metaal en een dunne,
vormveranderende film. Ze zijn bedekt met hittegevoelige paraffinewas en zijn niet groter
dan een stofvlek. (zie fig. 1 )
Wanneer de paraffinecoating op de
theragrippers de lichaamstemperatuur
bereikt, sluiten de apparaten autonoom
aan en klemmen ze zich vast aan de
darmwand. De sluitingsactie zorgt
ervoor dat de kleine, zespuntige
apparaten in het slijmvlies graven en
aan de dikke darm blijven plakken,
waar ze worden tegengehouden en
geleidelijk hun Afb. 1:
medicijnladingen in het lichaam
afgeven. Ten slotte verliezen de
theragrippers hun grip op het weefsel
en worden ze uit de darm verwijderd via
een normale gastro-intestinale
Theragrippers spierfunctie.
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Opmerking: Volgens Johns Hopkins University, de Theragrippers worden eigenlijk toegediend
met een wattenstaafje. (zie fig. 2 )

Afb. 2: Theragrippers op een wattenstaafje

Op 28 oktober 2020 publiceerde het onderzoeksteam van
de Johns Hopkins University positieve resultaten van een
dierstudie als coverartikel in het tijdschrift Science
Advances,waarin werd bevestigd dat de nieuwe
technologie goed werkt:
Hier melden we dat gi-parasiet-geïnspireerde actieve
mechanochemische therapeutische grijpers of theragrippers 24 uur kunnen overleven in
het GI-traktaat van levende dieren door zich autonoom vast te klampen aan het
slijmvliesweefsel. We zien ook een opmerkelijke verzesvoudiging van de
eliminatiehalfwaardetijd met behulp van de afgifte van het model pijnstillende ketorolac
tromethamine gemedieerd door de Ripper. Deze resultaten leveren eersteklas bewijs dat
vormveranderende en zelfsluitende microdevices de effectiviteit van langdurige
medicijnafgifte verbeteren.

Fig. 3: Vormveranderende theragrippers als
zelfsluitende drugsafgifteapparatuur

Toevallig wordt de PCR-test in China nu ook
anaal uitgevoerd, omdat de
betrouwbaarheid van de resultaten beter is
en deze praktijk natuurlijk onmiddellijk
wordt ondersteund in de westerse
mainstream media. (zie Business Insider )
Opmerking: Als je je niet voorstellen dat de overheid je giftige stoffen tegen je wil en zonder
je toestemming zou toedienen, moet je je alle vreselijke menselijke proeven herinneren die
achteraf werden toegelaten en tot ver in de moderne tijd reikten, volgens Wikipedia. In 2007
gaf de CDC zelfs toe dat tussen 1955 en 1963 10-30 miljoen burgers besmet waren met het
kankermiddel SV40 door poliovaccinatie.
In een onthullende videoconferentie met Dr. Judy Mikovits, Robert Kennedy Jr. en Dr. David
Martin wordt uitgelegd dat het mRNA-vaccin helemaal geen vaccin is volgens de wettelijke
definitie. Het wordt ten onrechte een vaccin genoemd om te verbergen dat het

vermeende vaccin in feite een gentherapie is.
De ervaren arts en epidemioloog, Dr. Wolfgang Wodarg, legde in een gecensureerd
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interview met Rubikon uit:

Eigenlijk zou dit "veelbelovende" vaccin voor de overgrote
meerderheid van de mensen VERBODEN moeten worden,
omdat het een genetische manipulatie is!
Mary Holland, vice-voorzitter en hoofdadvocaat van de Children's Health
Defense Organization, waarschuwt:
Nieuwe vaccintechnologieën zullen waarschijnlijk nieuwe soorten vaccinschade betekenen.
Aangezien er nooit een gelicentieerd mRNA-vaccin is geweest, weten we echt niet hoe
dergelijke schade eruit zal zien. Omdat de vaccins zo snel werden ontwikkeld in dergelijke
korte klinische studies, is de schade op lange termijn volledig onbekend.
Wat bijzonder schandalig is, is dat de overgrote meerderheid van de mensen niet eens weet
wat het mRNA-vaccin in hun lichaam doet. Ze kunnen eenvoudigweg blind worden
gevaccineerd, ondanks het feit dat steeds meer onafhankelijke en zelfs medisch opgeleide
experts hiertegen waarschuwen. (cf. Artsen van over de hele wereld waarschuwen voor
mRNA-vaccinatie )
In dit verband mag niet worden vergeten dat het Amerikaanse bedrijf modeRNA
Therapeutics in 2010 werd opgericht, niet als vaccinfabrikant, maar als GenTech-bedrijf. (vgl.
Wikipedia )
Het voorbeeld van de vele Monsanto-schandalen maakt glashelder dat genetische
manipulatie niet is voor de bescherming van soorten, maar voor macht. De verborgen
agenda is om de soort genetisch te reconstrueren om ze te patenteren of te bezitten. De
voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zei ooit: "Wie het
zaad controleert, domineert de wereld." (zie Press Portal )
Was kommt als Nächstes? Werden sie etwa unsere Körper patentieren, nachdem sie uns
mit dem mRNA-Impfstoff genetisch umgebaut haben?
Dr. Carrie Madej, eine Fachärztin für Innere Medizin mit über 19 Jahren Erfahrung, erklärt,
dass der COVID-19-Impfstoff tatsächlich ein Trojanisches Pferd sein könnte, um Menschen zu
patentieren, da er unsere DNA verändere.
Einem Artikel zufolge, der im Januar 2020 im britischen Wissenschaftsmagazin Phys.org
erschienen ist, wird bestätigt, dass modifizierte RNA sehr wohl einen direkten Einfluss auf
unsere DNA hat. Besonders alarmierend ist der folgende Passus:
Mehrere Forschungsgruppen arbeiten jetzt zusammen, um zu untersuchen, welche
Auswirkungen dies auf das DNA-Molekül haben kann. Wir wissen bereits, dass R-LoopBereiche mit DNA-Sequenzen assoziiert sind, die aktive Gene enthalten, und dass dies zu
Chromosomenbrüchen und zum Verlust von genetischer Information führen kann.
Auch alarmierend ist die Tatsache, dass führende Impfstoffhersteller wie Pfizer ihre
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Probanden davor warnen, sich nach der Impfung fortzupflanzen. (vgl. Pfizer, S. 132) Damit
bestätigt der Pharmakonzern, dass der mRNA-Impfstoff negative Auswirkungen auf die
menschliche Reproduktion haben kann und es wird trotzdem geimpft! Fazit: Wer sich ein
wenig mit Geschichte auskennt, weiss, dass Genexperimente und Menschenversuche nichts
Neues sind. Während die moderne Eugenik ihren Ursprung im 19. Jahrhundert hat, sind die
Vorstellungen, Massnahmen und Begründungen von staatlichen und gesellschaftlichen
Eingriffen und Einflussnahmen auf die Reproduktion bereits seit der Antike bekannt. Sie
finden sich bereits in Platons „Politeia“, die sich jedoch auf das staatliche Selektieren und
Erziehen beschränkt. In der Renaissance finden sich entsprechende Gedankengänge in den
sozialutopischen Schriften „Utopia“ von Thomas Morus, „Nova Atlantis“ von Francis Bacon
und „La città del Sole“ von Tommaso Campanella. Weil sich ein gesunder
Menschenverstand jedoch instinktiv gegen solche Eingriffe sträubt, war das Establishment
immer darum bemüht, seine wahren Absichten mit irreführenden Bezeichnungen zu
verschleiern. Die Nazis haben die Eugenik beispielsweise als „Erbgesundheitslehre“ oder
„Erbpflege“ beschönigt, um sie massentauglich zu machen und heute wird uns dieselbe
kranke Agenda mit einem neuartigen „Impfstoff“ zur Rettung vor einer angeblichen
Pandemie verkauft.
Tipp: Telegram zensiert nicht. Wenn du diese Information wichtig findest, kannst du Legitim
auf Telegram folgen: hier anmelden
Lichtblick: Nena reagierte am 4. Februar mit einer mutigen und besonders wertvollen
Stellungnahme auf den Vorschlag, dass in Zukunft nur noch geimpfte Zuschauer auf Konzerte
gehen dürfen:
Ihr Lieben, auf meinen Konzerten wird es auch weiterhin keine Zweiklassengesellschaft
geben. Ihr seid immer alle willkommen! Ob du dich impfen lässt oder nicht, ist ganz allein
DEINE Entscheidung und muss von jedem respektiert werden. Liebe und Licht, NENA

Im Oktober 2020 machte sie bereits mit den folgenden inspirierenden Worten auf sich
aufmerksam:

Ik heb mijn diepe vertrouwen in God. Daarom komt mijn vertrouwen tot leven. En ik heb
mijn gezond verstand afgebroken, dat de informatie en bangmakerij die van buitenaf in ons
stroomt, in alle afzonderlijke delen opsplitst. En dus is het mogelijk voor mij om niet
gehypnotiseerd te worden door angst in de duisternis. Ondanks alle waanzin die we hier
ervaren, geloof en weet ik dat positieve verandering niet langer kan worden gestopt.

Hartelijk dank voor uw burgerlijke moed en voor het feit dat u een echt
baken bent voor zoveel mensen in deze turbulente tijden!

