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Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie
en brengt SARS-Cov-2 eiwit permanent in uw lichaam’

xandernieuws.net/algemeen/hoogleraar-capel-vaccin-is-genetische-modificatie-en-brengt-sars-cov-2-eiwit-
permanent-in-uw-lichaam

—————————————————————————————————————————————–

‘Hoe een half jaar Fake News jou helemaal verandert’ – De ‘logica’ achter
de PCR test en het zogenaamd oplopende aantal ‘besmettingen’? : ‘De
aarde is rond, en een pannenkoek is rond. Dus de aarde is een
pannenkoek’ – Het Oxford Covid-vaccin werd gekweekt in genetisch
gemodicifeerde menselijke embryonale niercellen

—————————————————————————————————————————————–

Hoogleraar (em.) immunologie Pierre Capel begint zijn nieuwe ‘college’ op zijn
YouTube kanaal met de boodschap hoe ‘een half jaar Fake News jou helemaal kan
veranderen. Stel: een jaar geleden was de vraag gesteld ‘Zou jij je genetisch laten
modificeren omdat je bang bent voor een griepje?’ Wat denk je dat jou antwoord was?
Nee! Maar na een half jaar Fake News is jouw antwoord geworden: Ja, graag! Maar weet
jij wel wat genetische modificatie met adenovirussen is? Nee, geen idee, maar ‘het is
toch onze enige redding?’.’

Ook Capel wijst op het officiële WHO bulletin van 14 oktober, waarin letterlijk staat dat
het IFR (sterftepercentage onder zieken) voor de hele bevolking tot 70 jaar slechts
0,05% is, en corona hetzelfde is als een seizoensgriep, óók inclusief de ouderen.
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(Natuurlijk kotsen de mainstream media vandaag daarom meteen een nieuwe dosis
angst over u uit door met grote koppen te schrijven dat er ‘tussen maart en juni
168.000 mensen meer zijn overleden dan verwacht in de EU’ (Nu.nl). Check even de
officiële Europese statistieken op EuroMOMO (vooral de rode stippellijn met
‘substantial increase’) en u ziet al snel dat dit opnieuw een extreem misleidende,
schaamteloos manipulatieve kop is, enkel bedoeld om u in een constante toestand van
paniek te houden, zodat u niet gaat nadenken wat er nu ècht gaande is. Ten aanzien
van een virus uitbraak: niets bijzonders!)

‘Vandaag gaan we het heel uitgebreid hebben over iets dat er niet is, namelijk de tweede
golf,’ begint Capel dan ook. Hij wijst andermaal op de officiële statistiek, die eind juni
liet zien dat er geen geregistreerde Covid zieken meer waren. ‘Toen is men als een dolle
gaan PCR-testen. Dan zie je een enorme oploop van ‘besmettingen’, maar is dat ook zo?
Als dat echt zo was, zou je ook weer een piek moeten krijgen van mensen die overlijden.
Maar die is er niet.’

Van een gewone epidemie naar een valse casedemie

Tot juni hadden we dan ook een epidemie, die net als een griep verliep en ook weer
voorbij ging; na juni kregen we een ‘casedemie’: een epidemie van louter positieve PCR
testen, die zoals u weet geen virus kunnen aantonen, 94% valse positieven opleveren, en
daarom helemaal niets zeggen of iemand ergens mee besmet is, laat staan ziek is of
wordt.

In alle landen hetzelfde beeld: in het voorjaar hadden we ‘een normale
seizoensgebonden virale luchtweginfectie, zoals die ieder jaar voorkomt.’ Covid-19
verloopt ongeveer net zo als Covid-1 t/m 18. Op dit moment zijn er overal amper
ziekenhuis- en IC opnames, en amper doden. ‘De PCR test is de enige reden waarmee de
tweede golf wordt gedefinieerd.’

Dan legt hij op zijn kenmerkend heldere, voor iedereen met iets meer dan één jaar
middelbare school te begrijpen wijze uit hoe een PCR test technisch werkt. Het komt
erop neer dat met de PCR test (via neus/keel swab) een klein beetje RNA wordt
afgenomen, en exponentieel wordt versterkt: na 35 ronden is 1 spreekwoordelijke
molecuul aan half miljard keer vermenigvuldigd. Normaal gesproken houdt men op bij
20 ronden.

‘De grote grap is dat je zo’n PCR test met ongelooflijk zuivere primers moet beginnen
(primer = kunstmatig gemaakt RNA (enkelstrengs DNA), waarmee de hoeveelheid
DNA die je wilt onderzoeken steeds wordt verdubbeld). Het is buitengewoon moeilijk
om die echt zuiver te krijgen. Er zit altijd wel onzuiverheid in, en die geeft een heel
ander stukje RNA, bijvoorbeeld van jezelf, of een komkommer, of wat dan ook.’
Vanwege de exponentiële groei methode heb je maar een hele kleine onzuiverheid nodig
om een vals positief testresultaat te krijgen (wat in bijna alle gevallen dus ook gebeurt).
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Tweede golf bestaat enkel uit nietszeggende en niet aangetoonde
‘besmettingen’

‘Als je nagaat hoe ongelooflijk veel testen er nu in één keer worden gedaan, dan is er een
productie aan primers die niet te tillen is om dat helemaal zuiver te maken. Dat is een
enorme klus en vreselijk duur.’ Het RIVM wilde daarom weten of je hiermee een virus
aantoont; dat is NIET het geval, je toont enkel een heel klein stukje virus aan – géén
besmetting, géén levend virus.

Het RIVM besloot dat uitgebreide testen met drie primers van het (veronderstelde)
virus te duur was en te lang zou duren, dus werden twee primers weggegooid, en werd
besloten om met die ene overgebleven primer pas na 35 rondes op te houden. Normaal
heeft een PCR test een vermenigvuldigingsfactor van maximaal 1 miljoen. ‘Maar ze
hadden te weinig positieve testen, dus zijn ze dat gaan opvoeren naar bijna een half
miljard! En als je dan onzuivere primers hebt, tja…’

Met andere woorden: er was géén pandemie, maar die MOEST er van de overheid hoe
dan ook tòch zijn. En daarom werd dit regelrechte volksbedrog met PCR testen in gang
gezet.

‘Ten eerste zegt die PCR test dus niets over de vitaliteit van het virus. Het is slechts een
stukje RNA dat van een virus KAN zijn, maar ook van een ander virus dat je drie jaar
geleden hebt gehad, of van heel iets anders. Dáár wordt dus alles op geënt.’ Dan laat hij
opnieuw de officiële RIVM statistieken zien. ‘De trieste praktijk: dit is Utrecht. De
blauwe lijn is het aantal ‘besmettingen’, zoals ze dat noemen. Dat is dus de positieve
PCR test.’ De groene lijn (ziekenhuisopnames) en rode lijn (sterfgevallen) volgt echter in
geen enkel opzicht de blauwe lijn, maar blijft al máánden vrijwel gelijk.

Tussen mei en maart overleden er in Utrecht 105 mensen, bijna allemaal 75- en 80
plussers. De paar jongere mensen die stierven hadden heel vaak zwaar onderliggend
lijdend (zoals ernstige diabetes en leukemie). Tot 1 juli kwamen er 12 doden bij, en
vanaf die datum tot en met 14 oktober slechts 6. Bij een handjevol kinderen dat ernstig
ziek werd, werd een genetische oorzaak gevonden.

‘De aarde is rond, een pannenkoek rond; de aarde is dus een pannenkoek’

‘De Code Rood en lockdown die we nu hebben, is gebaseerd op de blauwe lijn, die enkel
laat zien hoeveel mensen er zijn getest. Nou, als we dat een tweede golf noemen?! Dus
een ‘positieve PCR test’ heeft géén relatie met het begrip ‘besmetting’. Het lijkt een
beetje op de volgende vergelijking: ‘De aarde is rond, en een pannenkoek is rond. Dus
de aarde is een pannenkoek’.’

Ja, er worden nu weer wat meer mensen ziek door een luchtweginfectie, maar dat is
ieder jaar zo (vanaf de herfst) . De oversterfte (door influenza, rhino, corona, RSV, etc.)
in 2016-2017 bedroeg 7500, een jaar later 9400, en 6130 in 2019-2020. We zien nu dat
de èchte ‘tweede golf’ van 2020, dus NIET gebaseerd op de nietszeggende PCR testen,
maar op echte zieken, de normale zieken in de eerste najaarsgolf zijn. ‘Waar we nu (in
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oktober) tegenaan kijken is vooral het Rhino virus’ (verkoudheid).

Social distancing, mondkapjes en lockdowns werken voor geen (1,5) meter

Internationale statistieken tonen aan dat alle ‘maatregelen (1,5 meter, mondkapjes,
lockdowns) voor geen meter werken. Ik kan urenlang grafieken laten zien waaruit blijkt
dat het (officiële verhaal) niet klopt.’ Het volgens de media stoute jongetje van de klas,
Zweden, nam vrijwel geen maatregelen, liet alles open, en liet de samenleving gewoon
doordraaien. ‘En wat zie je? Hetzelfde verloop’ (met zelfs een veel lagere piek als de
landen met de strengste lockdowns, Italië, Groot Brittannië en Spanje).

Nog een duidelijk voorbeeld: de populaire pubs in Groot Brittannië, 47.600 in getal. 1,5
meter afstand is daar vrijwel onmogelijk; mondkapjes werden er niet gedragen, en de
ventilatie is er meestal slecht. Met gemiddeld 1000 contacten per pub per week kom je
op maar liefst 618.800.000 ‘foute’ contacten per week. Effect op de het aantal zieken en
doden? NUL. Géén effect! Als mondkapjes en 1,5 meter echt zouden werken, zou het
aantal zieken en doden juist enorm moeten zijn gaan stijgen. Er gebeurde echter niets.

Dan laat hij een filmpje zien van een test met diverse mondkapjes. Duidelijk is te zien
dat alle door het publiek gedragen varianten zo lek zijn als een mandje. In landen die
een verplichte mondkapjesplicht invoerden, zoals Polen en Oostenrijk, is dan ook geen
enkel meetbaar effect in de statistieken te zien. Mondkapjes hebben dus geen enkele
zin.

‘En de anderhalve meter? Daar klopt echt niks van.’ Er is maandenlang een welles-
nietes discussie geweest over grote of kleine druppeltjes (aerosolen). In een RIVM-
studie uit 2010 werd de grote rol van aerosolen al bevestigd. ‘En in dat geval moet je 10
meter afstand houden, geen 1,5 meter. Die slaat helemaal nergens op. Social distancing
maakt de hele maatschappij kapot, maar voor Covid maakt het geen barst uit.’

Maatregelen werken niet voor virus, maar wel op angst

Mistdruppeltjes – bijvoorbeeld als je door het bos loopt – zijn veel groter dan aerosolen,
‘maar zie je die binnen 1,5 meter meteen naar beneden vallen? Nee! Aerosolen zweven.
Ventilatie is een heel belangrijk iets. De problemen buiten zijn extreem laag, en vallen
binnen erg mee als de epidemie over is (maar zijn gerelateerd aan ventilatie).’

‘We zien dus dat de maatregelen voor het virus niet werken. Maar waar werken ze wel
op? Op angst! Op het gedrag van mensen, op het sociale functioneren. Het ruïneert
alles!’ Het veroorzaakt in de wat minder rijke landen wijd verspreide armoede en
andere ellende (massa werkloosheid, grote aantallen zieken). ‘In landen als India en
Indonesië sterven ze nu als ratten. Maar ja, zolang het hier maar niet is, hè?’ voegt
Capel er sarcastisch aan toe.

‘Het is géén vaccin; SARS-CoV-2 eiwit wordt in jouw genoom gebracht’
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‘Maar ze hebben iets bedacht: HET vaccin.’ Met testen met onder meer het Oxford
vaccin is het al een paar keer uit de hand gelopen (ontsteking ruggenmerg /
verlamming). ‘Mwah, moet kunnen…,’ vervolgt Capel met cynische ondertoon. ‘Maar
het IS helemaal geen vaccin! Het is genetische modificatie. Het is namelijk een
adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben gemodificeerd dat het ook bij mensen
binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het eiwit waar corona aan
bindt) erin gekloond. Dit is gewoon genetische modificatie, géén vaccin.’ Het werd
gekweekt in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen.

‘Wat ze doen? Het SARS-Cov-2 eiwit inbrengen in jouw genoom, en op allerlei
weefsels tot expressie brengen. Dan hopen ze maar dat daar een afweerreactie tegen
komt die iets doet. Maar het kan ook gigantisch uit de hand lopen*. Als we dan
ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’szijn gebruikt, waar wat tumor genen
in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modificatie.’

(* Mijn idee daarbij? Het Covid vaccin gaat de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die
zal worden aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de
hele wereldbevolking verplicht meerder malen vaccineren en dus genetisch
modificeren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op den duur ook
opruimen.)

Vanaf volgend jaar wordt de hele mensheid genetisch gemodificeerd

Wat er vanaf volgend jaar wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is
dus het genetisch modificeren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch
‘vaccineren’ genoemd. ‘Het IS geen vaccin, dat zijn eiwitten of membraan fragmenten
van bacteriën of virussen, vermengd met een hoop prut, om het immuunsysteem te
stimuleren. Maar als je dat er dan inspuit en er komt een reactie, dan is het weg. Het
Oxford vaccin is echter geen vaccin, en gaat NIET weg.’

Menselijke embryo’s… genetisch modificeren van MENSEN… en daar gaan de twee
christelijke partijen in het kabinet, met een christelijke minister van Volksgezondheid,
mee akkoord? Werkelijk, CDA en CU?? U claimt de God van de Bijbel te volgen, maar
u tart ondertussen Zijn meest heilige regels en principes? En hun kiezers vinden dat
allemaal prima, en stemmen in maart gewoon wéér op deze partijen?

Omdat het coronavirus als een razende muteert, is het maar zeer de vraag of die
mutaties ook in het spike eiwit in het vaccin zitten. Is dat niet het geval (en die kans is
buitengewoon groot, om niet te zeggen bijna 100%), dan heeft dit ‘vaccin’ überhaupt
geen enkele zin.

‘Er wordt dus een nieuwe techniek gebruikt: genetisch modificeren, in plaats van
vaccineren. Daar is erg veel onkunde over. Dierproeven worden haastig overgeslagen,
en er wordt van alles en nog wat gebruld, en dat wordt dan de ‘redding’ van alles.’ Capel
laat hierbij een treffend plaatje zien van een bovengrondse kernproef in de VS in de
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jaren ’50, waar honderden soldaten op enige afstand naar zitten te kijken. Zij hadden te
horen gekregen dat een ‘goede zonnebril’ hen voldoende zou beschermen… (In de jaren
’70 hadden bijna al deze jongens leukemie en andere tumoren gekregen).

Crowd control; schandalige misinformatie oorlog door mainstream media

‘De maatregelen werken dus niet voor het virus, maar wel uitstekend voor crowd
control. Die maatregelen zijn fantastisch – alleen: waarvoor? Dat virus heeft er niets
mee te maken. Ook is er een misinformatie oorlog gaande (door de mainstream media,
het OMT en het kabinet). We worden gebombardeerd met de raarste verhalen,
waardoor we allemaal vreselijk angstig worden, en heel braaf alle maatregelen volgen.
Die hebben effect, maar waarop?’

Een van DE grootste propaganda- en nepnieuws verspreiders van de overheid is de
NOS. Die berichtte bijvoorbeeld vorige week dinsdag ‘Nederlandse vrouw overlijdt na
tweede besmetting met coronavirus’. ‘Dit is zó onvoorstelbaar FAKE!! Want deze vrouw
had onderliggend lijden; ze leed aan de ziekte van Waldenström. Dat is hele heftige
beenmergkanker waar je aan doodgaat.’

‘Bovendien was ze 89 jaar, en zat al in het terminale stadium van haar kanker.’ Haar
immuunsysteem werkte al niet meer. ‘Bij deze ziekte sterven de mensen aan
longontsteking. Deze vrouw stierf tijdens de tweede chemokuur aan deze
verschrikkelijke kanker. MAAR… ze was twee keer ‘positief getest’, dus berichtte de NOS
‘corona’. ‘Dit is schandalig! Ik kan daar geen genuanceerdere woorden voor hebben.’

Totalitaire controle over de bevolking

Waar zijn lockdowns, 1,5 meter en mondkapjes dan wèl goed voor? Voor totalitaire
controle over de bevolking. ‘Dan maak je je ook nog eens bang met allerlei
misinformatie. Met lockdowns veroorzaakt je vervolgens enorme armoede en ellende,
zoals faillissementen en hongersnoden.’

‘Dan ga met met mondkapjes, die werkelijk helemaal nergens op slaan, de angst zó
opzwepen, dat de mensen er zelf om gaan vragen. George Orwell had het al geschreven:
als je die angst opvoert, gaat het volk roepen om méér dictatuur.’

Big Pharma – Big Data – Big Banking – Big Reset – Big Scam!

‘Ik ben géén conspiracy man’ (complotdenker), besluit Capel. ‘Maar deze maatregelen
zijn mondiaal voorgeschreven vanuit één startpunt: de WHO, die weer in relatie staat
tot andere systemen (o.a. de GAVI vaccin alliantie van Bill Gates). Eén van de zaken
die duidelijk zichtbaar zijn is dat dit ‘vaccin’, deze genetische modificatie, enorm veel
centen oplevert… De regering heeft al heel veel betaald (honderden miljoenen) voor een
niet bestaand vaccin. Het gaat hier dus om heel veel geld voor ‘Big Pharma’.’
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‘Dan krijg je dat iedereen een app moet hebben, en al dan niet ‘gechipt’ moet worden.
Dan kom je bij ‘Big Data’, het nieuwe goud, en ‘Big Banking’, want de geldstromen gaan
helemaal anders lopen (volledige digitalisering betalingsverkeer in / vanaf 2021) . In
hoeverre is dit dus een ‘Big Reset’ en een ‘Big Scam’? Ik moet zeggen dat dit zó
merkwaardig is, dat ik dit in mijn stoutste fantasie nooit had kunnen verzinnen.’

‘Er wordt krampachtig vastgehouden aan deze maatregelen, die zeer goed werken voor
crowd control en destabilisatie van de maatschappij, waardoor we er nu noodwetten
doorheen zien komen die de democratie helemaal wegwuiven. Dan komen er volgend
jaar (maart) verkiezingen, precies in de periode van Covid-20 (of Covid-21). Gaan ze
dan zeggen dat ze daarom geen verkiezingen kunnen uitschrijven? Oftewel, wat ik
zeggen wil:’

‘Mensen, word eens WAKKER!’

Kijk hier het hele college (33 minuten):

Watch Video At:

https://youtu.be/841w-vLIeaU

Xander

(1) Pierre Capel / YouTube

Zie ook o.a.:

12-09: Hoogleraar Capel vergelijkt wereldwijd corona bedrog met onterechte angst voor
cholesterol
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25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’
(/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is
gevonden in mensen met klachten)
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het
RIVM?’ (Column Pierre Capel)
05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade aan complete generaties door 1,5
meter samenleving (/ ALS social distancing zou werken (wat niet zo is), moet je geen 1,5
meter, maar 10 meter afstand houden)
21-06: Hoogleraar Immunologie Pierre Capel: Cijfers bewijzen dat coronamaatregelen
volkomen flauwekul zijn

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het
Geloofsforum  verder te praten.
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