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Dr. Carrie Madej is een internist (‘internal medicine physician and osteopathic trained’ en werkzaam in 

McDonough, Georgia). Ze houdt zich al 20 jaar bezig met de ontwikkelingen rond de materie van vaccins. 

 

de hamvraag: wat betekent het om menselijk te zijn? 

Ons DNA is de blauwdruk van ons leven (onze gedachten, herinneringen) en ons lichaam: hoe het 

functioneert, hoe het groeit, hoe het zich voortplant. 

Onze DNA-streng lijkt op de binaire code in een computer. Een kleine verandering in het codepatroon heeft 

een groot effect. Technisch kunnen we een stukje code in een genoom (DNA/erfelijk materiaal) inbrengen, 

weghalen en we kunnen het verplaatsen naar een andere plek. We kunnen ook een synthetisch stukje code 

of een dierlijk stukje code in het genoom plaatsen. We kunnen dus stukjes code uit het genoom knippen en 

er in plakken. Hiermee herschrijf je de genetische code in het DNA. De vraag die we ons moeten stellen is:  

 

Hoeveel veranderingen zijn er nodig om het menselijk DNA te herschrijven om dan nog menselijk te zijn? 

 

over patenten en DNA 

Wat uit de natuur komt of van de natuur is kunnen we niet patenteren. Maar we kunnen wel patent 

hebben op iets dat gemodificeerd (veranderd) is of synthetisch geproduceerd. Een voorbeeld is Monsanto. 

Zij veranderden het genetisch materiaal van een zaad, zodat het een beetje anders werd dan het 

natuurlijke zaad. De groenten en het fruit ziet er hetzelfde uit aan de buitenkant, maar van binnen is het 

iets anders. Dit gemodificeerde zaad kan gepatenteerd worden, je bent er dan eigenaar van. Als we ons 

DNA laten veranderen, dan kunnen onze cellen gepatenteerd worden. Wij, als mensen zijn dan 

gemodificeerd en komen in bezit van de patenthouder. 

 

Als ons DNA wordt gemodificeerd met DNA van andere soorten, zijn we dan nog menselijk? Of is dit 
transhumanisme? 

 

De technologie om het DNA te modificeren (bewerken) heet DNA- of RNA-recombinatietechnologie en 

deze wordt al toegepast. Deze technologie wordt toegepast in het covid-19 vaccin. Dit vaccin maakt ons tot 

genetisch gemodificeerde organismen. Bedrijven als Inovio, GlaxoSmithKline, Sinovi en Moderna zijn 

hiermee bezig en ze worden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. 

 

Dit type vaccin is nog nooit eerder toegepast op mensen. En ze willen dit in alle mensen spuiten. 

 

De snelheid waarmee dit vaccin wordt geproduceerd is ongelooflijk. Ze slaan dierproeven over en proberen 

het rechtstreeks uit op mensen. Het is wetenschappelijk onverantwoord. Ze doen geen randomised 

placebo controletests. Ze volgen geen enkel wetenschappelijk protocol wat noodzakelijk is om 

goedgekeurd te worden door de FDA en te garanderen dat dit vaccin veilig is voor ons èn dat het werkt. 

De producenten zijn niet aansprakelijk voor schade door de vaccins. Ze hoeven niet te bewijzen dat de 

vaccins doen wat ze zeggen dat ze doen. Ze hoeven alleen maar aan te tonen dat de vaccins antilichamen 

produceren (in vitro is genoeg). Deze hele procedure is onvoorstelbaar! 

 

Alle veiligheidsmaatregelen worden genegeerd en omzeild, terwijl deze vaccins in alle mensen 
geïnjecteerd gaan worden.  

 

wat zit er in de vaccins 

Een gemeenschappelijke factor in deze vaccin-run is de MRC-5-cellijn. Dit zijn menselijke diploïde (foetale) 

cellijnen uit de 60er jaren. Dit type cel heeft het natuurlijke vermogen verloren om te sterven (apoptose). 

Het is een onsterfelijke cellijn. 
Apoptose is het vermogen tot een ‘geprogrammeerde celdood’. Als een cel beschadigd is, of te oud wordt of 

niet meer goed functioneert of gewoon moet verdwijnen, dan ruimt het zichzelf netjes op. Tijdens de 
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embryonale ontwikkeling gebeurt dit laatste regelmatig: we willen geen kieuwen hebben of dubbele 

voortplantingsorganen. Het afsterven gebeurt op een natuurlijke en veilige manier zonder de omliggende 

cellen te beschadigen. Ook in het immuunsysteem speelt dit vermogen een belangrijke rol: T-cellen vernietigen 

geïnfecteerde cellen door ze aan te zetten tot apoptose. Celdood dus. 

 

Maar een cel die niet kan sterven is eigenlijk een kankercel. Deze onsterfelijke cellijnen worden gebruikt in 

vaccins voor bof, mazelen en rode hond (BMR), Hib (haemophylus influenza B), hepatitis B, polio en andere 

vaccins. Artsen proberen al jaren deze kwestie publiek te maken, maar ze worden allemaal het zwijgen 

opgelegd. Het lijkt alsof artsen zich niet uitspreken. Ze proberen het echt wel, maar ze worden geboycot. Ze 

hebben geen vrijheid om zich uit te spreken. 

 

Een Italiaans onderzoek heeft aangetoond dat dit type vaccins het risico op kankervorming doet toenemen. 

Vaak zitten er ook vervuilingen in de vaccins zoals bv. bacteriën, die na de vaccinatie infecties kunnen 

veroorzaken. Realiseer je dat met deze vaccins kankercellen, bacteriën en toxinen (er kan oa. aluminium, 

kwik, formaldehyde, polysorbaat, squaleen in zitten) in onze lichamen worden gebracht. De combinatie van 

vaccins (cocktails) zorgen voor onoverzichtelijke neveneffecten, omdat ze niet los van elkaar optreden, 

maar met elkaar interfereren (het synergene effect). En kinderen zijn extra gevoelig vanwege hun 

onvolwassen immuunsysteem. 

 

waarom wordt het covid-19 vaccin ons zo opgedrongen? 

Om hierop antwoorden te vinden moet je de geldstroom volgen.  

In 2011 kreeg CureVac in Duitsland 33 miljoen dollar voor onderzoek en ontwikkeling van een RNA-vaccin. 

In 2013 kreeg Moderna 25 miljoen dollar voor onderzoek en ontwikkeling van een RNA-vaccin. In 2015 

kreeg Inovio (Pharmaceuticals) 45 miljoen voor hun DNA-vaccin en de toepassing van nanotechnologie. Al 

deze bedrijven werden gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Tot op heden hebben deze 

bedrijven geen licentie voor hun producten gekregen om het voor menselijke productie in te zetten. De 

reden: er was onvoldoende bewijs voor een immuuneffect: aantoonbare antilichamen bij het testen op 

mensen. Dus deze vaccins produceerden in mensen geen antilichamen.  

 

Er is met de coronavaccins alleen bewijs van antilichamen in vitro (in laboratoriumbuisjes), maar dat zegt 
niets over de productie van antilichamen in een levend immuunsysteem. 

 

In 2010 begon DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, dat is de militaire afdeling) aandacht 

te schenken aan DNA- en RNA-vaccins. Ze hadden een synthetisch DNA-vaccin dat in het lichaam gebracht 

kon worden via non-evasieve electroporatie. 
Electroporatie is een technologie waarbij je het celmembraan kunt openen mbv stroomstootjes 

(voltagepulsen). Door deze pulsen verandert de spanning in de membraan waardoor er poriën ontstaan. Door 

deze gaten kunnen dan stoffen naar binnen en naar buiten bewegen. De passage verloopt via diffusie en 

electrokinetisch transport. Als de voltagepulsen kort en laag blijven kan het membraan zich weer herstellen. 

Hoge voltages breken de membraan af en dan sterft de cel. 

Electrokinetisch transport is een combinatie van electroforese en electro osmotische stroming. Electroforese 

houdt in dat er geladen deeltjes, maar ook eiwitten of een DNA-molecule in een electromagnetisch veld in 

beweging komen. Bij electro osmotische stroming gebeurt hetzelfde maar dan in een vloeistof ipv een 

electromagnetisch veld. 

 

Hiervoor gebruikten ze een soort sticker op je huid met micronaaldjes waar je niets van voelt. De bedoeling 

hiermee was "to enhance and subvert humans at a genetic level" (letterlijk vertaald: het vermeerderen en 

omverwerpen van mensen op genetisch niveau). In dit zelfde jaar begon Bill Gates met het zwaar 

subsidiëren van RNA- en DNA-vaccins bij de genoemde bedrijven. 
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In 1212 introduceerde DARPA een brainmachine-interface. Dat is een neuraal netwerk tussen kunstmatige 

intelligentie (AI) en het menselijke brein. Met dit netwerk is het mogelijk om te communiceren met alleen 

gedachten (je hoeft dus niet te spreken), gedachten te beïnvloeden en op afstand te controleren. Een 

voorbeeld: je komt thuis in je 'smart-huis' en je bedenkt dat je de lichten aan wilt, de cv hoger wilt zetten, 

een muziekje wil laten spelen of de oven aan zetten. Dit hoef je dan niet meer te doen. Via de wifi is alleen 

al de gedachte eraan voldoende om de oven en de lichten aan te laten gaan, de muziek te laten spelen en 

de cv te laten branden. Dit klinkt leuk, maar besef dat deze communicatie een twéérichting verkeer is. Wat 

gebeurt er als je 'smart-huis' aan jou boodschappen gaat geven?  

 

Rond dezelfde tijd (1212) was er een ander DARPA-programma: 'next gen non-surgical nanotechnology 

entry program'. Dit is een brain-computer-interface dat zonder of met een minimale chirurgische ingreep in 

je lichaam gebracht kan worden en dat dan rechtstreeks kan lezen en schrijven in je hersenen. Het 

betekent dat wat er in je hersenen gebeurt rechtstreeks kan worden herschreven. Wat gebeurt er dan bv. 

met je herinneringen en je gedachten? Mensen denken dat dit als ‘the matrix’ (de film) is: als ik karate wil 

leren, dan download ik het karate-programma en mijn lichaam weet hoe het moet. Of als je een taal in een 

dag wil leren, dan download je dit en je kan het spreken. Dit klinkt mooi. Maar als je denkt dat je hierover 

de controle kan hebben dan vergis je je. De controle ligt bij iets of iemand anders. Het is een herschrijven 

van je emoties, je ervaringen en er verschijnen kunstmatige ervaringen in je systeem. Wat is dan nog 

'werkelijkheid'? Je wordt een computerprogramma, een karakter in een computerprogramma en hier heb 

je zelf geen controle over. Dit is geen science-fiction, dit is actueel. 

 

DARPA financierde ook een productiebedrijf van zachte flexibele hydrogels om dit onder de huid aan te 

brengen voor continue registratie (monitoring) van de gezondheid. Dit kan gesynchroniseerd worden met 

een app op je mobiel, zodat je direct kan zien hoe het met je is gesteld. Echter de geïmplanteerde hydrogel-

nanotechnologie groeit en verspreidt zich in het lichaam en we weten niet hoe dit ons DNA beïnvloedt. Al 

deze data gaan bovendien rechtstreeks en continue naar een kunstmatige intelligentie (AI). In alle 

smartphones zit tegenwoordig een health-app. Je kan hem wel blokkeren, maar niet verwijderen. De covid-

19 app werkt ook op deze manier. Je kan deze app helemaal instellen en dan heb je, in combinatie met de 

hydrogel, het hele monitoring systeem up en running. Daarna wordt alles in je lichaam voor altijd 

geregistreerd. Denk dan bv. aan: wanneer er een eisprong is, wanneer je menstrueert, wanneer en hoe 

vaak je sex hebt, hoeveel alcohol er in je bloed zit, je vitaminen- en mineralengehalte, hoeveel stappen je 

doet, je emoties, je slaap. Alles wat je doet, denkt, voelt, alles wie je bent komt als data in een kunstmatig 

intelligentie programma (AI-program). Wat doet dit? Wat gebeurt hiermee? 

 

Hier zijn ze nu mee bezig en met een enorme haast. Ze stellen dit in in je smartphone. Dit is geen fantasie, 

dit is realiteit.  

 

samenvattend 

We betreden een onbekend gebied dat veranderingen kan aanbrengen in wat we menselijk noemen, in 
wat het betekent een MENS te zijn.  

 

De covid-19 vaccins zijn niet veilig, vanuit van welk wetenschappelijk oogpunt je het ook bekijkt. De 

vaccins brengen in ons lichaam: kanker- en mutagene cellijnen (hierop zijn ze gekweekt en dit gebeurt al 

veel langer!). Ze brengen in ons lichaam: toxische stoffen (is ook al lang aan de gang), verschillende dierlijke 

genomen (erfelijke codes en dit gebeurt ook al lang).  

 

Er is geen enkel bewijs dat de vaccins doen wat de fabrikanten zeggen dat ze doen. Tot op heden geen 
enkel bewijs! En ze zijn niet verplicht dit bewijs te geven.  
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De DNA- en RNA-recombinatie technologie veroorzaakt onbekende en blijvende genetische veranderingen 

in het menselijk lichaam. Het is blijvend, want als iemands DNA is gewijzigd, dan moet deze persoon het de 

rest van zijn/haar leven hiermee doen. En we hebben geen idee van de zijdelingse effecten. Er is geen weg 

terug! Er valt niets terug te draaien. We weten heel veel niet en ook degenen die het op de markt zetten 

weten niet waar dit ons brengt. Maar het klinkt niet goed!  

 

Het komt er op neer dat deze ‘ontwikkeling’ een nieuw soort creëert …. en misschien een oude soort 
vernietigt: wij, mensen zoals wij elkaar kennen.  

 

De vaccins brengen nanotechnologie met zijn robotica-effecten in ons lichaam. Met deze vaccins en de 
bijbehorende producten (ID2020 of hoe je het ook noemt) worden we allemaal permanent gekoppeld 
aan een artificiële intelligentie-interface.  

 

Nogmaals: dit is geen éénrichting-, maar een twéérichtingverkeer! 

 

Ik snap dat dit veel is om te behappen en het beangstigt me al jaren. Ik ben aanwezig geweest bij 

wetenschappelijke bijeenkomsten waarin dit gespreksonderwerpen waren. Ik ben ook aanwezig geweest 

bij bedrijfsbijeenkomsten waarin dit gespreksonderwerpen waren. Het is ècht en echt géén fantasie. Ik volg 

deze ontwikkelingen al 20 jaar. En..... (emotioneel) het is realiteit. We moeten nu ons mond opendoen. 

Voor onszelf, onze families, de toekomstige generaties, voor het menselijk ras. Dit is geen grap, mensen. Ga 

alsjeblieft zelf op onderzoek uit, zoveel als je kan en deel het met anderen. Blijf op de sociale media en 

verspreidt deze informatie. We hebben nog een kans als we meer mensen wakker maken. Ik vertel jullie dit 

vanuit een diepe liefde en vrede.  


