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NO MORE FAKE NEWS 

Jon Rappoport heeft recent een zestal blogs besteed aan het niet bestaande SARS-CoV-2. Te interessant om 

onvertaald te laten. Hij is een doorgewinterde onderzoeksjournalist, al 30 jaar in het vak en van meerdere 

markten thuis. Hij heeft een flinke staat van dienst als interviewer (genomineerd voor de Pulitzer-prijs in 

1982), als producer van en gast in radioprogramma’s en was initiatiefnemer van The Great Boycott [1]. 

In 2000 begon hij NoMoreFakeNews.com waarop hij kritische en gedocumenteerde informatie publiceert 

op het gebied van politiek, alternatieve gezondheid, het medische kartel, het potentieel van de menselijke 

verbeelding, mind control, complotten en ontsnappingsroutes uit de ‘matrix’.  

 

Dit artikel is een vertaling, samenvatting en bewerking van zijn bevindingen over het coronavirus dat nooit 

is geïsoleerd, en dus niet bestaat, maar wèl de basis is voor de PCR-test en het covid-vaccin. Twee officiële 

documenten tonen deze waarheid zwart op wit en niemand ziet het. En als ‘ze’ het wel zien, dan is hier 

sprake van de grofste misdaad in de geschiedenis van de mensheid. 

 

 

EEN KEIZER ZONDER KLEREN 

Op 13 juli 2020 publiceerde het CDC een document genaamd “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” [2]. Diep verborgen in dit document, op pagina 39 in de sectie 

"Performance Characteristics", staat: "Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently 

available, assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with 

characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA…" 

 

Nederlandse Vertaling: “Omdat er nu geen gekwantificeerd isolaat van het virus type 2019-nCoV 

beschikbaar is, werden diagnostische tests, ontworpen voor de opsporing van het 2019-nCoV RNA, getest 

met gekenmerkte voorraden van in vitro getranscribeerd volledig RNA ...." 

 

In Jip-en-Janneke taal: Er is geen hoeveelheid van een geïsoleerd covid-virus voorhanden. De PCR-test, die 

het virus moet opsporen in mensen, is ontwikkeld met behulp van een genetische RNA-code uit de 

databank. Deze genetische code is samengesteld uit wat er bekend is over de structuur van coronavirussen. 

In de databank hebben we voorraden liggen met genetische codes van virussen, ook die met de kenmerken 

van coronavirussen. Deze hebben we gebruikt om hieruit RNA te produceren. In het laboratorium is hier 

een complete RNA-streng van gemaakt.  

 

een beetje zinsontleding 

De kern van deze mededeling is: "Omdat er nu geen hoeveelheid van het geïsoleerde virus, genaamd 2019-

nCoV, beschikbaar is ...." Van elk ding dat er bestaat kan je een hoeveelheid produceren en dan kan je het 

meten/aantonen. Het gebruik van het woord gekwantificeerd in deze zin betekent dat het CDC geen 

meetbare hoeveelheid van het virus in handen heeft, omdat het niet beschikbaar is. Oftewel: het CDC heeft 

geen virus. 

 

Een belangrijk woord in deze zin is isolaat. Dit woord betekent letterlijk dat het virus geïsoleerd is, het 

uitgezuiverde virus, dat dus geen verontreinigingen bevat. In deze zin wordt gezegd dat er geen geïsoleerd 

virus voor handen is. Met andere woorden: niemand heeft een geïsoleerd, zuiver exemplaar van het covid-

19 virus. Oftewel: niemand heeft bewezen dat het bestaat. 

 

Kennelijk niet geschokt door deze openbaring gaat het CDC verder met de mededeling dat ze een 

diagnostische PCR-test aanbiedt om het virus aan te tonen - dat niet geïsoleerd is - en dat de test zoekt naar 

RNA dat wordt verondersteld van het virus te komen - waarvan niet bewezen is dat het bestaat. Maar dat 

alle publieke gezondheidsdiensten met deze test wèl de covid-gevallen en -doden kunnen tellen .. en dat 
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deze getallen de rechtvaardiging vormen voor overheden om landen op slot te gooien en de economie de 

nek om te draaien.  

 

WETENSCHAP IS NIET HETZELFDE ALS AANNAMES 

Mensen die geloven dat je het virus hebt, maar dat het niet voor handen is; dat je het virus hebt, maar dat 

het begraven ligt tussen een stapel ander (cel)materiaal en er niet uit is gehaald en niet is uitgezuiverd ... 

die mensen geloven dat de maan is gemaakt van groene kaas.  

 

Je kan net zo goed zeggen: "We hebben 20 biljard dollar en dat staat ergens tussen ontelbare 

bankrekeningen. We weten alleen niet waar." Als je niet weet waar het is, dan hèb je het geld niet. Het 

covid-19 virus is ergens in het materiaal dat we hebben. We hebben het er alleen niet uit gehaald. Maar we 

weten wel wat het is, we hebben de structuur ervan geïdentificeerd. NEEN, dat is niet waar, dat is een 

aanname. 

 

"Maar … maar … er is een onderzoek dat meldt dat een paar laboratorium-onderzoekers het virus hebben 

geïsoleerd ..." Ze zèggen dat ze dat hebben gedaan. Maar in juli 2020 meldt het CDC dat er geen virus voor 

handen is. Vermoedelijk waren er geen vrachtwagens beschikbaar om het virus van het lab naar het CDC te 

brengen. Het regende. De brug was weggeslagen. De chauffeur kon zijn mondkapje niet vinden en wilde 

zijn huis niet uit zonder dat ding ..... 

 

het bedrog ontmaskerd 

Het CDC vaardigt dus een PCR-test voor de covid-virus opsporing uit en in het document met instructies 

over de uitvoering ervan wordt er terloops gemeld dat het covid-virus niet voor handen is. Het CDC stelt 

doodleuk dat dit dè test is waarop we kunnen vertrouwen. Deze PCR-test toont het covid-virus in de 

mensen aan en dan weten we hoeveel covid-gevallen er zijn en kunnen we op basis van deze getallen 

lockdowns eisen. Alleen …. we hebben geen covid-virus.  

Dit alleen maar ‘onacceptabel’ noemen is veel te zwak uitgedrukt. Het CDC begaat een misdaad die buiten 

elke proportie uitstijgt. Laten we het CDC dan ook niet verontschuldigen. Ze hebben een probleem van een 

Jupiteriaanse omvang.  

 

Al maanden schrijft Jon Rappoport over dit ontbrekende virus en het soort onderzoek dat gedaan had 

moeten zijn om dit virus aan te tonen. Maar dat soort onderzoek is niet gedaan en wordt ook nu nog niet 

gedaan. In het begin, toen er publicaties over de onbetrouwbare PCR-test verschenen, was het te billijken 

dat artsen en wetenschappers de pandemie niet ontmaskerden als ongrondwettelijk. Het onderwerp was 

te heikel om het te berde te brengen. Maar nu, met dit document niet meer. Het is de hoogste tijd om 

hierover nu onmiddellijk in de volle aanval te gaan. De waarheid is slechts een bittere pil voor hen die ‘m 

verbergen. 

 

Er zijn wel scenario’s bedacht die gaan over een ‘geactiveerd’ virus veroorzaakt door bepaalde frequenties. 

Maar dan blijft de vraag: wat voor virus? Het virus dat er niet is? Mensen vragen zich ook af wat die 

laboratorium-wetenschappers dan aan het rangschikken zijn. Nou, ze kunnen beginnen met een stukje RNA 

en dan beweren - zonder enig bewijs - dat het een deel van het SARS-CoV-2 is. Om er dan mee aan de slag 

te gaan. Ze kunnen beweren wat ze maar willen. Dit heeft niets te maken met wetenschap.  
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In het Max Igan-interview zegt Dr. Andrew Kaufman hierover: 
"De PCR-test test helemaal niet op een virus. Het test op een RNA-reeks, wat genetisch materiaal is. Hoe 
ze hier aan komen, gaat als volgt: ze gebruiken het onzuivere materiaal (een monster). Dat kan wat 
longvocht zijn van patiënten of een keelswab. Dan vermeerderen ze korte kleine reeksen en reeksen 
waar ze specifiek naar op zoek zijn. Dit zijn vooral de reeksen die ze uit de virusbibliotheek hebben. Als je 
terugkijkt dan hebben ze altijd de virussen op deze manier gekenmerkt. Dus ze hebben nooit een intact 
virusdeeltje gehad dat ze hebben open gesneden en het RNA eruit gehaald en dat van het begin tot het 
einde gedetermineerd. Dat is nooit gebeurd.  
Wat ze in de plaats hiervan doen is dit: ze nemen een onzuiver monster en ze zoeken naar specifieke 
reeksen die ze van te voren hebben aangewezen als zijnde viraal. En die reeksen komen uit de database. 
Vervolgens vermeerderen ze deze korte kleine reeksen, die misschien bestaan uit 150-250 basenparen, 
en vlechten ze aan elkaar tot één lange streng van 30.000 reeksen. En noemen dat dan het virale 
genoom. Maar dit is in feite een Frankensteinachtige manier om al deze kleine stukjes samen te voegen 
terwijl we niet eens weten of ze iets met elkaar te maken hebben. Ze kunnen zelfs van verschillende 
soorten cellen komen of van verschillende wezens. En als er gaten tussen vallen dan nemen ze reeksen 
uit de database om die ook op een Frankensteinse manier er in te plakken. Ze plakken van alles aan 
elkaar en beweren dan dat dit het genetische materiaal van het virus is. Dit is de procedure. Ze testen op 
dit 'iets' waarvan we helemaal niet weten wat het is, behalve dat het waarschijnlijk je eigen reeksen zijn. 
Daarom zijn er zo veel positieve testresultaten, want ze testen in principe onze eigen genetische 
reeksen." [3,4] 
 

 

Geloof je een monteur als hij zegt dat hij een stukje spatbord heeft van een auto die hij nog nooit eerder 

heeft gezien, maar hij beweert dat hij weet dat die auto bestaat? Alleen, hij kan je de auto niet laten zien. 

Geloof je zo'n verhaal? Ga je dan je spaargeld en dat van je familie en vrienden investeren in deze auto 

waarvan hij zegt dat ie niet beschikbaar is? Ga je hierin mee, zit je thuis, draag je een mondkapje en houd je 

afstand van anderen, sluit je je bedrijf en laat je je failliet gaan? Stem je hierin toe? 

 

maar wat zit er dan in het vaccin? 

Als er geen virus is, wat stoppen ze dan in het covid-vaccin??? Deze vraag moet echt beantwoord worden 

en wel door rechtsinstanties met inbeslagname van al het materiaal en de hulp van eerlijke 

wetenschappers om uit te vinden wat er echt in die covid-vaccin brouwsels zit. Maar we zullen eerst nog 

wel donkere tijden beleven voor het zover is. Wil je ondertussen al de naald in je arm?  

  

Sommigen beweren dat er dierlijke fasemodellen zijn die bewijzen dat het coronavirus bestaat en gevaarlijk 

is, want de dieren worden ziek als ze ingespoten worden met het virus. Dit is tweevoudig onjuist. 

1. Volgens deze fasemodellen moet het product ontwikkeld worden via meerdere soorten totdat ze 

terechtkomen bij dieren die het dichtst bij de mensensoort staan: chimpansees. De dierlijke 

fasemodellen waarover gesproken wordt, betreffen echter muizen of hamsters en die staan erg laag in 

de rangorde. 

2. Waar worden deze muizen mee ingespoten? Er wordt aangenomen dat dit het zuivere virus is. Maar in 

plaats hiervan is het een soep waarin van alles en nog wat zit, inclusief chemicaliën. Deze chemicaliën 

kunnen net zo goed de oorzaak zijn dat de dieren ziek worden. 

 

het ontbrekend onderzoek 

Lezers hebben me electronen-microscoopbeelden gestuurd waarop het ‘geïsoleerde covid-virus’ te zien zou 

zijn: een plaatje hier, een plaatje daar … Dit is niet hoe wetenschap wordt bedreven. Dat zal ik verderop 

uitleggen. Er is mij ook een CDC-document gestuurd waarin beweerd wordt dat het covid-virus is 

geïsoleerd. Dit document is echter 2 maanden eerder gedateerd dan het CDC-document waarin wordt 

toegegeven dat ze het virus niet hebben.  
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Een ware wetenschapper zou dít doen: minimaal 500 personen verzamelen met de diagnose van de 

epidemische ziekte. Van elke patiënt zou je weefsel monsters afnemen. Vervolgens zou je nauwgezet elk 

monster volgens de voorgeschreven procedure bewerken die dan 500 zichtbare electronen-microscoop 

foto's opleveren. Van elke patiënt één foto. Al deze foto’s leg je naast elkaar. En dan zou je 3 prangende 

vragen beantwoorden: 

1. zie je in elke foto en in alle foto's VEEL deeltjes van het zelfde virus? 

2. zie je in alle 500 foto's dit zelfde virus? 

3. zie je in alle 500 foto's een virus dat je nog nooit eerder hebt gezien? 

 

Als je antwoord ook maar op één van deze vragen 'neen' is, dan ga je terug naar je tekenbord, want dan 

heb je niet genoeg bewijs van een nieuw virus dat een pandemie aan het veroorzaken is. 

Als je antwoord op alle 3 de vragen 'ja' is, dan moeten andere onderzoekers 500 nieuwe vrijwilligers 

verzamelen met dezelfde diagnose. Zij doen dan exact hetzelfde onderzoek om de bevindingen van het 

eerste team te bevestigen of te weerspreken.  

Als ook zij alle essentiële vragen met een 'ja' kunnen beantwoorden, dan komt er een derde team die 

hetzelfde onderzoek doet met 500 nieuwe gediagnostiseerde patiënten. En als hun antwoord op alle 

vragen 'ja' is dan heb je iets in handen. Dan heb je, volgens de conventionele en traditionele methoden, 

een aanwijzing dat er een nieuwe ziekte onderweg kan zijn.  

 

Dit soort onderzoek is wat het wetenschappelijke protocol eist: grote studies, heldere resultaten en dan de 

bevestiging of verwerping van de eerste bevindingen door meer wetenschappers die exact dezelfde 

methoden en materialen toepassen. Geen toevallige electronen-microscoop foto van een of andere studie 

over het coronavirus. Als je een eerlijke onderzoeker bent, ga je er dan mee akkoord dat een geneesmiddel, 

bestemd voor honderden miljoenen patiënten, goedgekeurd wordt op basis van onderzoeksresultaten bij 3 

patiënten?  

Een criticus reageerde op mijn beschrijving van correct wetenschappelijk onderzoek met: “Dit werkt niet 

want dit is buitengewoon arbeidsintensief". Wat dacht je van de gevolgen van het uitroepen van een 

pandemie, veroorzaakt door een virus dat er niet is ... en de hieruit volgende lockdowns met de 

economische en humanitaire schade ... Dat is vele malen arbeidsintensiever! De wereldblokkade onder het 

voorwendsel van een nieuw virus - dat niet is aangetoond - overtreft het bloed, zweet en tranen dat een 

behoorlijk wetenschappelijk onderzoek met zich meebrengt.  

 

Het gerommel met genetische reeksen en dan verstrekkende maatregelen verkondigen, dat heeft niets te 

maken met wetenschap. We moeten het hebben over aansprakelijkheid en rechtspraak.  

 

geen bewijs, alleen aannames en interpretaties 

Jon Rappoport heeft een tweede document gevonden met opnieuw de bekentenis dat er geen virus voor 

handen is. Het betreft een onderzoek getiteld: “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-

time RT-PCR.” [5]. 

 

Het gaat om de drie onderstaande zinnen: 

1."We hebben ernaar gestreefd een stevige diagnostische methodologie te ontwikkelen om toegepast te 

worden in laboratoria van de publieke gezondheidssector zonder te beschikken over het virusmateriaal." 

In gewoon Nederlands: We willen een test ontwikkelen om het nieuwe covid virus op te sporen zonder het 

virus te hebben. 

 

2."We presenteren hier een geldige diagnostische werkwijze voor 2019-nCoV met een ontwerp dat steunt 

op een nauwe genetische verwantschap van 2019-nCoV met het SARS coronavirus met gebruikmaking van 

de synthetisch nucleïnezuur technologie." 



het nep coronavirus - een vertaling & samenvatting van Jon Rappoport’s blogs 
   

 5 oktober 2020 

Maar hier staat eigenlijk: We hebben een diagnostische test ontwikkeld om het nieuwe covid-virus op te 

sporen. We nemen aan dat dit nieuwe virus nauw verwant is aan een ouder coronavirus. We nemen aan 

dat we de verwantschap kennen.  

Ze hebben geen nieuw covid-virus en ze doen allerlei aannames. Alle aannames zijn gebakken lucht. In feite 

hebben ze geen bewijs dat er een nieuw coronavirus is. 

 

3."Dit is een geldige werkwijze om 2019-nCoV op te sporen en het onderscheidt 2019-nCoV van SARS-CoV." 

Hoezo geldige werkwijze? Er is géén nieuw virus aangetoond. Het is door níemand gezien. Het is níet 

rechtstreeks onderzocht. Er is géén bewijs dat het bestaat. Maar de test wordt gebruikt om het op te 

sporen.  

 

De bovenstaande citaten uit dit onderzoek zijn onthutsend: een diagnostische test voor het virus - dat niet 

voor handen is. En er is geen standaard waarmee de geldigheid van deze test kan worden vergeleken. De 

auteurs gaan er vrolijk van uit dat ze het bestaan van het virus zo maar kunnen aannemen zonder een 

geïsoleerd exemplaar te hebben. Vervolgens nemen ze aan dat ze de structuur van het virus - dat er niet is - 

kennen. Toch is de test, ontwikkeld door deze auteurs, wereldwijd geïntroduceerd. Om het virus op te 

sporen, om de onbewezen pandemie bekendheid te geven. Er is grote verwarring geschapen, omdat 

wetenschappers nu spreken over het virus alsof ze de structuur en genetische reeks kennen. NEEN! Ze 

hebben de genetische structuur geïnterpreteerd. En nu brabbelen ze over de betekenis.  

 

Er is ook verwarring over wat het woord ‘isoleren’ betekent als het over virussen gaat. Zeggen dat je het 

virus hebt geïsoleerd wil niet zeggen dat je het daadwerkelijk hebt. Het mag kennelijk ook betekenen dat je 

denkt dat je het hebt in een monster met van alles en nog wat aan genetische reeksen en allerlei kapotte 

cellen en wat er nog meer in kan zitten. Sommige wetenschapper beweren een "kleine hoeveelheid 

materiaal" (= een rommeltje) te hebben waarmee ze de uitspraak doen dat ze het virus hebben 

"geïsoleerd". Andere wetenschappers beweren dat ze geloven dat ze het virus hebben, omdat 'het' groeit 

op een schaaltje. Dit wijzen ze aan als 'bewijs' dat het virus bestaat. Ook wordt wel beweerd dat ze ‘het’ 

hebben, omdat ‘het’ groeit in een kweekmedium en dat er wat kapotte cellen in het mengsel zitten. Maar 

aan dit mengsel hebben ze diverse chemicaliën toegevoegd en die kunnen de celdood ook op hun geweten 

hebben.  

 

De overleden onderzoeker David Crowe heeft geschreven: "Het woord ‘isolatie’ is door virologen zo vervalst 

dat het niets meer betekent (bv. het toevoegen van allerlei onzuivere stoffen aan een celcultuur en dan 

celdood als isolatie beschouwen)". Om deze reden was destijds het experiment-in-de-realiteit 

geïntroduceerd om het onderzoek uit het laboratorium te halen en in de echte wereld van levende mensen 

te brengen. Echter, studies van deze omvang en nauwkeurigheid interesseren laboratorium-

wetenschappers niet. Ze zijn te gevaarlijk. Er is een grote kans dat, in de scherpe schittering van het 

zonlicht, al hun waarschuwingen over de enorme pandemie verbleken. Dus rommelen ze maar wat aan in 

hun laboratoria en doen ze wilde beweringen die nergens op gebaseerd zijn.  

 

Voor hen bestaat er niet zo iets als GEEN VIRUS. Er moet altijd een virus zijn. Ze creëren gedachtenspinsels 

die ze laten rond zoemen en handenschuddend zijn ze het met elkaar eens. Dat is de etiquette en dit is 

waar het op neer komt: "Wij stellen de definities op en dus kunnen wij alles besluiten wat we willen 

besluiten. Dat heet wetenschap." 

 

WETENSCHAP IN HYPNOSE 

1. Wetenschappers en publieke gezondheidsdiensten beweren het virus geïsoleerd te hebben. Waarom 

zou je hen geloven? Ze strooien het woord 'isolatie' met het zelfde gemak rond als een politicus het 

woord 'mensen' in de mond neemt. Isolatie van een virus zou moeten betekenen dat het virus 

gescheiden is van alle genetische, cellulaire, microbiotische stoffen en afvalstoffen waarmee het 
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omgeven wordt. Je moet dus niet aannemen uit de gesproken of geschreven woorden van 

professionals dat ze dít bedoelen. Vaker bedoelen ze dit: "We hebben het virus in het laboratorium op 

een schaaltje. De soep in het schaaltje bevat menselijke cellen, chemicaliën, geneesmiddelen en ander 

materiaal. Maar ... we weten dat het virus er tussen zit en dat het groeit, want het doodt menselijke 

cellen ...." 

Dit is de denkfout: Er is meer dan genoeg niet-viraal materiaal dat de dood van cellen kan veroorzaken. En 

voor de duidelijkheid: het 'virus' in de schaal is in dit mengsel omgeven met andere materialen. Het is nog 

op geen haar na geïsoleerd. 

 

2. Zelfs sommige vooraanstaande medische en wetenschappelijke professionals, die anders allerlei 

medische dogma's uitdagen, laten zich vangen door de bewering "De genetische reeks is goed vast 

gesteld. Vele studies bevestigen dit." Jawel, als experts de genetische structuur van het virus in kaart 

hebben gebracht, dan zal het virus wel bestaan. Toch?  

Dit is de denkfout: De reeks (sequentie) is afgeleid. Het is een aanname. Afgeleid van wat? De genetische 

sequentie kan samengeflanst zijn uit verschillende bronnen: uit het ongescheiden mengsel in het 

laboratorium schaaltje, een stukje of meerdere stukjes RNA die willekeurig uitgekozen zijn als 'relevante 

sleutels', een stukje of meerdere stukjes synthetisch RNA dat eveneens willekeurig is geselecteerd op grond 

van een vooroordeel over een bepaald type virus (zie ook wat Dr. Kaufman hierover heeft gezegd). 

 

vooroordeel?  

Toen er in 2019 een paar dozijn mensen in Wuhan ziek werden, waren er voor onderzoekers talloze 

manieren om de oorzaak hiervan uit te vinden. Ze hadden uit hun ramen kunnen kijken om te zien hoe de 

stad was gehuld in een schrikbarende smog. Ze hadden zich kunnen realiseren dat deze 'onverklaarbare 

gevallen' van longontsteking een belachelijk simpele oorzaak hadden [6]. Maar neen. Zoals gewoonlijk  

kozen de onderzoekers voor een 'nieuw virus'. Zonder een greintje bewijs kozen ze ervoor uit te kijken naar 

een ziektekiem uit de coronafamilie. Dat was het vooroordeel. Vanaf dit moment was het een uitgemaakte 

zaak. Het bepalen van de genetische reeks was een kwestie van een collage van informatie (in codetaal), bij 

elkaar gegrabbeld op basis van aannames en afgeleiden, zodanig dat dit in een vooropgesteld scenario 

paste. Ze monteerden een genetische reeks dat paste in hun denkraam: een coronavirus. De genetische 

reeks-bepaling is níet verricht door met een electronenmicroscoop rechtstreeks naar het virus te kijken en 

de namen van de genen-rijtjes stuk voor stuk te noteren.  

 

3. En tenslotte de PCR-test. "Als er een test bestaat die het virus kan opsporen dan moet het virus wel 

bestaan".  

Dit is de denkfout: De test met zijn onherstelbare en dodelijke fouten werkt hoogstens bij een RNA-

fragment dat wordt verondersteld van het virus te komen. Als de test dit fragment identificeert als relevant 

dan zegt het testresultaat dat de persoon besmet is. Maar het enige dat de test kan, is vaststellen of het 

stukje RNA wel of niet in het lichaam aanwezig is.  

 

dit is wat er speelt 

Er is geknoeid met het kaartendek. Het spel is doorgestoken kaart. Welkom bij de 'Deep Medical State'. 

Zoals bij elke ondergrondse operatie heeft maar een klein aantal elitaire professionals weet van de 

fundamentele oplichterij. De rest is blind, soms zelfs met instemming. Echter in dit idiote 'covid landschap' 

gaan de deuren open en worden geesten wakker. De hypnotische mist lost op en de waarheid komt aan het 

licht. Artsen, wetenschappers, journalisten en het publiek zijn bezig de Grote Oplichterij te ontdekken en 

wijzen 'm af. 
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HET GELOOF VAN DE WETENSCHAP 

Veel wetenschappers zijn gelovigen. Als een dogma accepteren ze de standaard en niet-valide procedures 

voor de isolatie en sequentie-bepaling van het virus. Een klein aantal wetenschappers doorziet het bedrog, 

maar hult zich in een misdadig zwijgen - of houdt het bedrog in stand. 

Hoe het kan en zelfs moet, zie je bij astronomen. Zij verzinnen allerlei gevolgtrekkingen over wat er op 

verre planeten gebeurt. Maar zij ondersteunen dat met het sturen van sondes en onderzoekmateriaal om 

vast te stellen wat er daadwerkelijk gebeurt. En ze geven toe dat ze vaak verrast en geschokt zijn over wat 

ze ontdekken. Dat is namelijk heel vaak iets anders dan wat ze in gedachten hadden. Maar niet virologen en 

genetici. Zij werken met een gesloten analysesysteem dat automatisch bevestigt wat ze al op voorhand 

geloven. Verder dan dit kan je van wetenschap niet afgedwaald zijn.  

 

Als een vooraanstaand medisch tijdschrift zijn pagina's zou vullen met een intelligente discussie over het 

bestaan van het covid-virus dan zouden er allerlei lijken uit de kast rollen. Echter, zo'n discussie wordt niet 

toegestaan, want de uitkomst verwoestend zou zijn. Met de afwezigheid van zo'n open en vrije discussie 

houd je twee moeilijk te verteren feiten buiten de deur, want 

- een op niets gebaseerde pandemie is te verbazingwekkend om je voor te stellen. 

- een 100-jaar durende officiële propaganda over ziektekiemen (en genen) als de onheilspellende overal en 

altijd aanwezige oorzaak van alle ziekten is te groots om overboord te zetten. 

 

wetenschappelijke geheimtaal 

Hieronder is een voorbeeld van de duistere beschrijvingen die wetenschappers bezigen over 'het isoleren 

van het virus'. Het is een stukje citaat uit een groot Chinees onderzoek dat is gepubliceerd in de New 

England Journal of Medicine op 20 februari 2020. Dit is het alles bepalende onderzoek waarin werd 

'bevestigd' dat een nieuw virus een uitbraak in China veroorzaakte: "A Novel Coronavirus from Patients with 

Pneumonia in China, 2019" [7]. Het hoofdstuk heet “Isolation of Virus”. Je zult heuplaarzen en hakmessen 

nodig hebben om je een weg te banen door dit oerwoud van woorden. (ga ik niet vertalen) 

 

“Bronchoalveolar-lavage fluid samples were collected in sterile cups to which virus transport medium was 

added. Samples were then centrifuged to remove cellular debris. The supernatant was inoculated on human 

airway epithelial cells.13 which had been obtained from airway specimens resected from patients 

undergoing surgery for lung cancer and were confirmed to be special-pathogen-free by NGS.14”. 

 

“Human airway epithelial cells were expanded on plastic substrate to generate passage-1 cells and were 

subsequently plated at a density of 2.5×105 cells per well on permeable Transwell-COL (12-mm diameter) 

supports. Human airway epithelial cell cultures were generated in an air–liquid interface for 4 to 6 weeks to 

form well-differentiated, polarized cultures resembling in vivo pseudostratified [!] mucociliary 

epithelium.13”. 

 

“Prior to infection, apical surfaces of the human airway epithelial cells were washed three times with 

phosphate-buffered saline; 150 µl of supernatant from bronchoalveolar-lavage fluid samples was inoculated 

onto the apical surface of the cell cultures. After a 2-hour incubation at 37°C, unbound virus was removed by 

washing with 500 µl of phosphate-buffered saline for 10 minutes; human airway epithelial cells were 

maintained in an air–liquid interface incubated at 37°C with 5% carbon dioxide. Every 48 hours, 150 µl of 

phosphate-buffered saline was applied to the apical surfaces of the human airway epithelial cells, and after 

10 minutes of incubation at 37°C the samples were harvested. Pseudostratified [!] mucociliary epithelium 

cells were maintained in this environment; apical samples were passaged in a 1:3 diluted vial stock to new 

cells. The cells were monitored daily with light microscopy, for cytopathic effects, and with RT-PCR, for the 

presence of viral nucleic acid in the supernatant. After three passages, apical samples and human airway 

epithelial cells were prepared for transmission electron microscopy…”. 
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Gegarandeerd dat als een medisch tijdschrift een vrije en brede discussie over dit ‘isolatieproces’ zou 

toestaan dat het een gigantisch vuurwerk zou geven. Binnen enkele maanden zou er een wereldwijde 

woedende discussie losgebarsten zijn over de echtheid van 'isolatie'. De stompzinnige beschrijving in dit 

Chinese onderzoek is precies waarom ik al maanden een recht-voor-zijn-raap real-world experimenteel 

onderzoek eis van dit 'nieuwe virus'. Zo’n onderzoek zal nooit worden gedaan om één duidelijke reden. In 

tegenstelling tot de ontstellend ingewikkelde bewerkingen in een laboratorium geeft de reële wereld een 

eenduidig antwoord: ja of neen. Zijn de patiënten ziek of gezond? Maar dat is te veel gevraagd van deze 

‘wetenschappers’. Ze werken liever met afgeleiden en aannames die passen in hun verbeelding. Aan de 

toets van de werkelijkheid wagen ze zich niet.  

 

HET KAN NOG GEKKER (EEN UPDATE) 

Er is nog een document van het CDC opgedoken: "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from 

Patient with Coronavirus Disease, United States" [8]. Dr. Thomas Cowan heeft het uitgeplozen en komt tot 

een schrikbarende ontdekking [9]. In deze update lees je zijn verhaal. 

Het document toont de kwaliteit van wetenschap die is toegepast op de isolatie, de zuivering en de 

biologische kenmerken van het nieuwe SARS-CoV-2 virus. Het is bestemd voor andere wetenschappers om 

hun eigen onderzoek te doen, inclusief de mogelijkheid tot levering van een voorraad van dit nieuwe virus. 

 

In wetenschappelijk opzicht zijn er twee frauduleuze verrichtingen gepleegd: in het vaststellen van de 

genetische reeks en in de bewijsvoering voor de besmettelijkheid. 

 

1. een gekozen genetische reeks 

Uit het hoofdstuk "Rangschikking van het complete genoom" blijkt dat het virus niet is geïsoleerd en van 

het begin tot het eind genetisch is gerangschikt. Wat hebben ze wel gedaan? Van de ± 30.000 basenparen 

(verondersteld in het intacte virus te zitten) hebben ze slechts 37 basenparen bekeken. Vervolgens hebben 

ze deze 37 exemplaren door een computerprogramma gehaald om de rest van het genoom aan te vullen (= 

29.963 basenparen). Zo’n stukje ‘digitale productie’ hoort niet thuis in een dergelijk wetenschappelijk 

onderzoek en is te classificeren als fraude. Maar de onderzoekers beweren dat ze 'met consensus' hebben 

besloten dat dit dè genetische code is van SARS-CoV-2 alsof het een verkiezing betreft. Bedenk wel dat 

verschillende computerprogramma's verschillende uitkomsten opleveren. 

 

2. bewezen niet besmettelijk voor mensen 

Eerst maar het letterlijke citaat: "Therefore, we examined the capacity of SARS-CoV-2 to infect and replicate 

in several common primate and human cell lines, including human adenocarcinoma cells (A549), human 

liver cells (HUH 7.0), and human embryonic kidney cells (HEK-293T).  In addition to Vero E6 and Vero CCL81 

cells. … Each cell line was inoculated at high multiplicity of infection and examined 24h post-infection.  No 

CPE was observed in any of the cell lines except in Vero cells, which grew to greater than 10 to the 7th 

power at 24 h post-infection.  In contrast, HUH 7.0 and 293T showed only modest viral replication, and A549 

cells were incompatible with SARS CoV-2 infection." 

 

In de wetenschappelijke bewijsvoering van besmettelijkheid door een virus vertrouwen virologen meestal 

op de weefselcultuur-methode: een mengsel van verschillende soorten cellen. In dit geval een mix waarin 

oa. menselijke adenoomcarcinoomcellen, levercellen en embryonale niercellen. Vero-cellen zijn niercellen 

van de Afrikaanse geelgroene meerkat (een apensoort). Hier wordt een oplossing van het virus aan 

toegevoegd en dan kijken ze in welke cellen het virus binnendringt en zich vermenigvuldigt (virus’kweek’). 

 

SARS CoV-2 is onschadelijk voor mensen 

De bevindingen wezen uit dat dit 'nieuwe coronavirus' géén menselijke cellen infecteerde. Het infecteerde 

alleen de apenniercellen en alleen dán met de toevoeging van twee krachtige chemicaliën: gentamicine (= 

antibioticum) en amfotericine (= een schimmel- en gistdodend middel). Beide 'geneesmiddelen' zijn toxisch 
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voor de nieren. We moeten dus voor ogen houden dat de apenniercellen, en ook de embryonale niercellen, 

in een verzwakte toestand verkeerden door de chemicaliën. De belangrijkste conclusie die je hieruit moet 

trekken is dat SARS CoV-2 onschadelijk is voor mensen.  

Helaas valt dit niet te lezen in dit onderzoek. In feite kunnen ze met dit onderzoek slechts een 

virusvoorraad leveren voor apen Vero-cellen. Het wordt tijd dat mensen, en zeker wetenschappers, stampij 

gaan maken voor dit staaltje 'wetenschappelijk onderzoek'. 

 

Jon Rappoport, https://blog.nomorefakenews.com 
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