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Reactie 1: 

Als lid van de Adviserende Wetenschappelijk Raad van de Ierse regering en van de 
‘International Science Advisory Board’ is Dr. Dolores Cahill een vooraanstaand 
wetenschapper op het gebied van bio-medicijnen. Ze is een voortrekker op het 
gebied van onderzoek naar de rol die eiwitten spelen in biomedische applicaties een 
werkt aan de ontwikkeling van zg. biomarkers, een meetbare indicator van één of 
andere biologische toestand of conditie. 

In 1997 werd een techniek gepatenteerd naar aanleiding van haar onderzoek aan het 
Max Planck Instituut in Berlijn om de specificiteit van antilichamen en profielen 
hiervan in bloedplasma vast te stellen. In de jaren ’90 was zij ook betrokken bij het 
Human Genome Project. Door haar werk in toetsing en validatie is zij betrokken 
geraakt in het onderzoek naar wetenschappelijke integriteit. 

Dolores: 

“In 2003 ging SARS-CoV-1 de wereld rond en volgens de WHO waren er maar 770 
doden wereldwijd. Sinds 2003 zijn er nog 2 andere virussen viraal gegaan en 7 tot 
15% van de wereldbevolking was daarna immuun voor dit virus en heeft dus 
antilichamen. 

We hadden vanaf december 2019 drie verschillende griepvirussen die ronddwaalden 
over de planeet: Influenza B, Influenza A en COVID-19. COVID-19 raakte vooral 
oudere mensen en er was, immunologisch gezien, absoluut geen reden om gezonde 
mensen in quarantaine te zetten. Bovendien hebben we simpele preventieve 
mogelijkheden: met vit. D, vit. C en zink geef je het immuunsysteem een boost en 
met gezonde voeding ben je bestand tegen een virus. Je raakt besmet en hebt 
nauwelijks symptomen. Als je gezonde mensen laat besmetten zullen ze nauwelijks 
ziek worden en na de besmetting zijn ze immuun. De oudere mensen die je hebt 
geïsoleerd, kunnen na enige tijd weer naar buiten. 

Er was al groepsimmuniteit voordat COVID-19 verscheen: in Ierland alleen al waren 
er toen reeds 400.000 inwoners met COVID-19-antilichamen. Mensen met een 
bepaalde bloedgroep hebben niet eens een receptor voor SARS-CoV-2, dus die 
worden nooit ziek. 

In Wuhan kregen mensen al hydroxychloroquine en dat hielp. Bovendien werd de 
provincie afgesloten. Eén tabletje kost €0,10. Ze hadden het immuunsysteem 
moeten aansterken in de rest van de wereld, in gebieden waar veel ouderen wonen 
èn waar ook veel luchtvervuiling bestaat (Noord-Italië). 

Amerikaanse soldaten hadden griepvaccins gekregen in 2017 en 2018. Dezelfde 
vaccins werden in Wuhan en Italië (met name in Lombardije) verspreid. Heel wat 
soldaten kregen heftige reacties na aanraking met SARS-CoV-2 als gevolg van 
cytokinestormen: deze vaccins zijn namelijk ontwikkeld op basis van hondenweefsel 
en honden staan bekend om hun vele coronavirussen. 

Na 17 jaar is het nog steeds niet mogelijk vaccins tegen coronavirussen te 
ontwikkelen. Er bestaat ook geen enkele noodzaak omdat coronavirussen heel snel 
muteren. Het duurt minstens een jaar voordat er een vaccin is en dat moet worden 
getest met randomized placebo-controles, anders is het dus niet veilig! Vele 
hulpstoffen zoals aluminium- en kwikverbindingen in vaccins zijn sowieso al slecht 
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voor het immuunsysteem. Het is al 60 jaar bekend dat een gewone olie genoeg 
prikkel geeft tot antilichaamproductie. Het is dus nergens voor nodig om aluminium-, 
kwik- of DNA-derivaten toe te voegen aan een vaccin. 

Mondkapjes verminderen de zuurstofopname, brengen het lichaam in een zuurstof-
stress en daardoor wordt het immuunsysteem afgeremd. 

Er is geen basis voor social distancing want er bestaan maar drie micro-organismen 
die zich op korte afstand verspreiden: tuberculose, pokken en ebola. 

Dit is de nieuwe idiotie: ons immuunsysteem zou er in 2020 plotseling mee 
ophouden. 

In een laboratorium in North Carolina heeft men onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden tot versterking van de ziekteverwekkende eigenschappen van SARS-
CoV-2. Dat kan heel gemakkelijk en binnen een paar dagen met een 
recombinatietechniek, ondanks een verbod op dit soort onderzoeken. In ‘Nature 
Medicine’ beschrijft men dat in SARS-CoV-2 een stukje is uitgerekt met 12 
nucleotiden die niet in andere virussen aanwezig zijn. Dit gebeurt niet op een 
natuurlijke manier. De uitspraak van dr. Judy Mikovits dat het zo’n 800 jaar duurt 
voordat een virus de overstap van vleermuis naar mens kan maken, bevestigt dit. Via 
natuurlijke mutaties wijzigt één nucleotide at random: in SARS-CoV-2 ziet men 
ineens 12 nieuwe nucleotiden. Een publicatie uit 2006 vermeldt: de 12 extra 
nucleotiden zijn in het originele SARS-CoV-1 ingevoegd. Een andere publicatie van 
het Wuhan-lab uit oktober 2019 beschrijft ook dit type modificatie. Normaal vindt 
koppeling plaats via de ACE2- of CD147-receptoren, maar met de 12 extra 
nucleotiden kan het virus ook via een andere weg de cel binnendringen.” 

 

Reactie 2: 

In Groot-Brittannië zijn 34 van de 37 leden van het UK Vaccine Network financieel 
gebonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation. GlaxoSmith Kline is de grote 
producent die bezig is om samen met Bill Gates en Microsoft vaccins te ontwikkelen 
die injecteerbare chips bevatten. 

Het reeds ontwikkelde COVID-19-vaccin bevat anti-hCG, naast CTP (een mix van 37 
aminozuren). Dr. Andrew Preston van het Milner Centre for Evolution aan de Bath 
University heeft 30 miljoen euro ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation 
om een trial uit te voeren. Hij werkt samen met dr. Eric Harvill van de Penn State 
University die 11 miljoen euro heeft ontvangen van Gates. Preston werkt samen met 
GSK Biologicals in Wavre (België) dat dagelijks al 2 miljoen vaccins produceert. Dr. 
Ernst van de University of Baltimore heeft 8 miljoen euro ontvangen. In deze trial is al 
gebleken dat van 63 vrouwelijke deelnemers 61 vrouwen onvruchtbaar zijn geworden 
na toediening van het genoemde vaccin. Vaccins met dit antigeen zijn voorheen al 
succesvol getest in Kenia door bedrijven van de Bill & Melinda Gates Foundation met 
het oog op geboortebeperking. 

Mannen krijgen een ander vaccin toegediend dat het anti-GnRH bevat. Dit is een 
antigeen dat de testikels doet krimpen, waarna het testosteron-niveau daalt en de 
prostaat atrofieert. Dit antigeen vernietigt bovendien de mitochondriën van 
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spermacellen en vrouwen die met dit sperma worden “besmet”, worden eveneens 
onvruchtbaar, zelfs zonder toediening van de vrouwelijke variant van het vaccin. 

Daarnaast bevatten beide vaccinsoorten carcinogene hulpstoffen, waarvan dr. 
Dolores Cahill al herhaaldelijk heeft verklaard dat deze totaal onnodig zijn. Zij 
ontwikkelt biomarkers voor biomedische applicaties. 

Na 7-10 jaar zal men een gigantische geboorte-afname kunnen constateren. 
Wanneer men dit globaal extrapoleert, zal er na die tijd bijgevolg extinctie van de 
mensheid optreden. Het is mij een raadsel wat dit te maken heeft met SARS-CoV-2 / 
COVID-19. Dit lijkt wel aan te sluiten bij de doelstellingen van Agenda 2030. 

Bronnen: 

– Een GSK-insider die informatie heeft gelekt aan Ben Fellows 
(www.govote.org.uk), https://www.bitchute.com/video/zcWPlXP8rtXW/ 

– HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing 
World [October 2017Open Access Library Journal 04(10):1-30] 

DOI: 10.4236/oalib.1103937 

In 1993, WHO announced a “birth-control vaccine” for “family planning”. Published 
research shows that by 1976 WHO researchers had conjugated tetanus toxoid (TT) 
with human chorionic gonadotropin (hCG) producing a “birth-control” vaccine. 
Conjugating TT with hCG causes pregnancy hormones to be attacked by the immune 
system. Expected results are abortions in females already pregnant and/or infertility 
in recipients not yet impregnated. Repeated inoculations prolong infertility. 

– NCI Drug Dictionary 

Anti-GnRH vaccine PEP223: A peptide vaccine derived from the synthetic peptide 
pyroEHWSYGLRPG, corresponding to amino acids 22-31 of mouse gonadotropin 
releasing hormone (GnRH), with potential immunocastration activity. Testosterone 
production may be inhibited. 

– Theriogenology, Volume 141, 1 January 2020, Pages 211-218 
/ https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.07.019 

Castration reduces aggressive and sexual behaviour and provides better carcass 
quality in bull calves. Vaccination against gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) 
is used as an alternative to surgical castration for the purposes of reducing pain and 
distress in the animals. 

 

https://corona-nuchterheid.nl/2020/04/26/vaccin-illusie/ 

 


