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De Mexicaanse griep: horror-SF of werkelijkheid? 
 
door Nicolaas de Jong 
 
       In Maart van dit jaar kwamen 
de eerste berichten binnen van een 
nieuwe epidemie, de Mexicaanse 
griep, omdat het in dit land voor 
het eerst werd geconstateerd. Het 
zou om een op de mens over-
draagbare vorm van de varkens-
griep gaan. Er zouden eerst al veel 
doden zijn, in Mexico en snel al in de VS en andere landen in de wereld, maar 
dit werd teruggedraaid naar enkele tientallen. In de herfst zou deze eerste golf 
haar top bereiken. In de media is de storm omtrent de Mexicaanse griep al 
weer wat geluwd, omdat deze mild lijkt te zijn en minder doden eist dan werd 
gevreesd. Toch is deze epidemie door de Wereld Gezondheids Organisatie 
(World Health Organisation, WHO), gelieerd aan de VN, bestempeld als 
epidemie van de hoogste categorie, nummer 6, en daarmee uitgeroepen tot 
pandemie, een wereldomspannende epidemie. Er wordt voor gewaarschuwd 
dat het griepvirus A (H1N1), oorzaak van de griep,1 zou kunnen muteren, en 
dan wel vele levens eisen. En vele regeringen hebben griepvaccins ingeslagen 
tegen een golf van infecties. Aldus de main stream berichtgeving. 
       In de onderstroom van het nieuws, voornamelijk via email en internet, is 
er een hele hype op gang gekomen met complottheorie-bevestigende feiten en 
vermoedens, dat de WHO samen spant met een aantal rijken aan de top om 
door een pandemie te scheppen, de wereldbevolking met 5 miljard mensen te 
verminderen. De 194 bij de WHO aangesloten landsregeringen zouden per VN 
decreet aan de kant worden geschoven, er zouden verplichte inentingen 
komen en in de VS concentratiekampen voor degenen die weigeren, de 
vaccins zouden door farmaceutische giganten onder regie van de WHO zwaar 
besmet zijn en juist dood en verderf zaaien doordat in de vaccins een 
mengeling zou zitten van stukken DNA van menselijke, varkens- en 
vogelgriepvirussen. Deze zou het relatief onschuldige Mexicaanse H1N1 virus 
doen muteren in een zeer dodelijke variant, mede omdat in de tegenvaccins 
de giftige stoffen kwikzilver, magnesium en squaleen2 zouden voorkomen in 
zeer hoge concentraties.  
 
Enige feiten 
 
       Jaarlijks sterven er 250.000 – 500.000 mensen aan de griep. Dat zijn 
voornamelijk de ouderen en zieken, of jonge kinderen. Groepen waarvan de 
weerstand minder groot is. Op dit moment van schrijven (half September 
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2009) zijn er officieel wereldwijd meer dan 260.000 zieken gemeld (waarvan 
niet altijd duidelijk is of het van de Mexicaanse griep of een andere komt), en 
3026 sterfgevallen. Dat is dus gezien de verwachting van een doorsnee griep-
epidemie, in het halve jaar dat de ziekte is verschenen, bij lange na niet in de 
buurt van een gewone griep-sterftecijfer. De WHO wijst erop dat de grote golf 
nog moet komen, zo rond September en Oktober, wanneer het griepvaccin 
ook klaar zou zijn. En daar blijken nu wel enige verbanden te bestaan. 
        De Oostenrijkse wetenschapsjournaliste Jane Burgermeister3 heeft zich in 
het gedrag verdiept van de WHO en de farmaceutische gigant Baxter die in 
haar land een afdeling heeft. Ze is erachter gekomen dat in Februari van dit 
jaar door de WHO aan Baxter AG in Oostenrijk een hoeveelheid vakensgriep-
virus is verstrekt waarmee deze zijn jaarlijkse griepvaccin kon aanmaken. 
Baxter heeft deze virusoplossing tot 72 kilo vermeerderd, het vermengd met 
het virus H5N1 van de vogelgriep en H3N2 van de gewone griep, en vervolgens 
opgestuurd naar 16 laboratoria, verspreid over 4 landen, met de verkeerde 
etiket-vermelding van antigriep-vaccin. In Tsjechië is er met deze virus-
substantie geëxperimenteerd op fretten. Deze bleken na injectie alle te zijn 
gestorven. Hier is geen onderzoek op gevolgd door enige instantie, ondanks 
dat een laborante dit openbaar heeft gemaakt.  
       Voor een dergelijke gevaarlijke lading als het besmettelijke vogelgriepvirus 
is er vanuit de WHO een gevaarfactor 3 van kracht, op grond waarvan de 
oorspronkelijke en doorgekweekte substantie niet verstuurd had mogen 
worden om verspreiding te voorkomen. Dat de firma Baxter dit wel heeft 
gedaan, en op zo grote schaal, is voor Burgermeister de reden geweest dat zij 
deze firma en ook de andere hierbij betrokken Avir Green Hills Biotechnology 
gerechtelijk heeft aangeklaagd voor bio-terrorisme om hier winst uit te slaan. 
Vanwege het feit dat dit vaccin uit delen van zowel het varkens-, menselijke 
als ook het vogelgriepvirus bestaat, moet het volgens veel experts in een 
laboratorium zijn ontwikkeld. Tevens zijn er aanwijzingen dat in het vaccin 
nano-deeltjes aanwezig zijn die bij aanraking met de levende cellen in de 
mens, de celwand kapotsnijden, zodat de virussen hier vrij spel hebben. Toen 
Burgermeister doorkreeg dat de WHO hiermee te maken had, heeft zij ook bij 
de Amerikaanse FBI een officiële aanklacht ingediend. Volgens haar onder-
zoekingen zouden onder leiding van de internationale bankiers die de 
controle hebben over zowel de Amerikaanse Federal Reserve, de WHO, de 
VN en de NAVO, een groep die zich verbonden heeft in de internationale 
machtselite van Illuminati, Bilderberg groep, etc.,4 dit bioterrorisme in scène 
hebben gezet dat als doel heeft massale genocide, en dit zal volgens haar 
worden uitgevoerd door middel van het genetisch gefabriceerde griep-
pandemie-virus, dat opzettelijk zoveel mogelijk slachtoffers moet gaan maken. 
Daarnaast presenteert Burgermeister bewijs dat onder andere de Amerikaan-
se president Barack Obama, zijn ministers van Gezondheid en Homeland 
Security Kathleen Sibelius en Janet Napolitano, en de bankiers David 
Rothschild, David Rockeffeller en George Soros deel uitmaken van een 
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criminele organisatie die, in samenwerking met de farmaceutische bedrijven 
Baxter, Novartis en Sanofi Aventis, biologische wapens heeft ontwikkeld, 
geproduceerd en opgeslagen, met als doel de bevolking van de VS en andere 
landen te elimineren voor puur financieel en politiek gewin. Deze criminele 
organisatie heeft doelbewust zowel de vogelgriep als de Mexicaanse (’var-
kens’)griep gecreëerd, als voorwendsel voor het invoeren van een massaal 
internationaal vaccinatieprogramma. Dit vaccin zal volgens Burgermeister 
opzettelijk besmet zijn met giftige biologische stoffen, waardoor in de 
komende tien jaar vijf miljard mensen zullen sterven. Door het elimineren van 
de bevolking van (onder andere) Noord Amerika krijgt de internationale 
machtselite toegang tot de natuurlijke hulpbronnen van deze regio, zoals 
water en onontwikkelde olievelden.5 Door het opheffen van de VS en haar 
democratische grondwet, door het land te laten opgaan in de Noord 
Amerikaanse Unie, zal deze internationale criminele organisatie de totale 
controle verkrijgen over Noord Amerika. 
De afhandeling van deze aanklacht loopt nog. Burgermeister is ondertussen 
als zijnde ongewenste klokkenluidster haar baan kwijtgeraakt. 
       Inderdaad heeft de WHO dit model van de Emergency Health Powers Act 
er stapsgewijze binnen de VN doorgekregen, hetgeen inhoudt dat in het geval 
van een pandemie, alle erbij betrokken landen (194, waaronder alle westerse 
mogendheden) hun autonomie kwijt kunnen raken en de landsregeringen 
kunnen worden opzijgeschoven ten gunste van volksgezondheids-crisis-
commitees, die de bevolking onder dwang en met behulp van het leger 
kunnen verplichten tot inenting. Daarnaast nemen zij de leiding van verkeer 
en vervoer over, eigenlijk de uitvoerende macht van dat land. Wanneer dit ten 
uitvoer wordt gebracht, zal het weigeren van inenting een strafbaar feit zijn in 
de VS. De politie kan dan grove kracht gebruiken tegen ‘criminele elementen’. 
Ten gevolge van deze speciale pandemische crisis, zullen de WHO, de VN en 
de EU in feite de regering vormen van een groot deel van de wereld. Dit 
proces is stapsgewijze doorgevoerd bij de verplicht gestelde ruimingen van de 
varkensgriep, de vogelgriep en van de SARS epidemie. De WHO houdt hier 
zelf de regie in handen, en kan in zo’n geval worden tot het werktuig van een 
wereldregering. Op 27 April 2009 heeft de WHO haar definitie van een 
pandemie veranderd, en sindsdien is er al sprake van een pandemie wanneer 
er in twee landen in dezelfde geografische zone een epidemische ziekte is 
geconstateerd.  
       Het patent voor het vaccin tegen de varkensgriep (H1N1) werd al in 2007 
bij de WHO gedeponeerd, lang voor het opnieuw verschijnen van het virus dat 
sinds de fameuze epidemie van de Spaanse griep van 1918 leek te zijn 
verdwenen. Allereerst heeft noch de WHO, noch een CDC (Center for 
Desease Control), noch de een of andere wetenschappelijke instantie bewijs 
geleverd van dit nieuwe N1H1 virus, een virus dat volgens de gebruikelijke 
wetenschappelijke methodes dient te worden geïsoleerd, beschreven en 
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gefotografeerd door een elektronenmicroscoop, opdat aangegeven kan 
worden dat het een gevaar voor een pandemie zou kunnen opleveren. 
       Inderdaad gaat Kathleen Sibelius, de staatssecretaris volksgezondheid van 
de VS, een decreet ondertekenen die de totale rechtelijke onschendbaarheid 
van de fabrikanten van de vaccins tegen de griep N1H1 vastlegt, in geval van 
strafrechterlijke vervolging. Dit met bescherming van een wet uit 2006 die gaat 
over de urgentie van de volksgezondheid. Bovendien wordt hierdoor het 
programma versneld van 7 miljard dollar voor de vervaardiging van het vaccin 
dat in de herfst op de markt dient te komen, en dat niet voorziet in veiligheids-
tests. De vraag kan hier rijzen of er niet een voorbereidend programma lag 
achter de campagne van de WHO waardoor het voorbestemd was om de 
varkensgriep te verheffen tot de rang van panepidemie. 
Ondertussen zijn voor de herfst alle verloven van het Amerikaanse leger 
ingetrokken, en zijn er de afgelopen jaren door de FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) door alle staten heen zo’n 800 concentratiekampen 
ingericht, die nu nog leeg staan. Ook zijn er honderden doodskisten 
afgeleverd en opgeslagen in de verschillende staten van de VS, en zijn er 
overal bronnen geslagen. 
       In Engeland hebben 600 neurologen op 29 Juli een vertrouwelijke brief 
ontvangen van het Health Protection Agency, hen uitnodigend om speciaal 
geattendeerd te zijn op het in de nabije toekomst weer meer de kop op 
stekende syndroom van Guillain Barré, een neurologisch sterk afbrekende 
ziekte, die in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door vaccinatie. Deze 
Agency heeft echter niet het publiek ingelicht over de mogelijke gevolgen van 
een inentingscampagne. 
       De Franse minister van Volksgezondheid, Madame Bachelot, heeft begin 
Februari aan een juridische adviesgroep een memo aangevraagd over de 
vraag of het opleggen van een inentingsplan aan de gehele bevolking illegaal 
en anticonstitutioneel zou zijn. Waarop deze groep antwoordde dat in het 
geval van een uitzonderlijke noodsituatie wat betreft de volksgezondheid, het 
ruimschoots gerechtvaardigd zou zijn om de individuele vrijheden te 
beperken. President Sarkozy van Frankrijk heeft al op 9 Maart een contract 
getekend voor de investering van 100 miljoen euro voor een fabriek van 
antigriepvaccins, nota bene in Mexico. Je kunt je afvragen of hij hier voorvoe-
lend was, of al meer wist dan de doorsnee burger. De Franse minister van 
binnenlandse zaken heeft alle legerreservisten en gendarmes er in Februari 
aan herinnerd dat zij zich vanaf einde zomer paraat zullen moeten houden 
gezien reeds dan verwachtte ‘ernstige sociale problemen’. 
       In België heeft de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), 
op 19 Juli 2009 in de Ministerraad uitgelegd dat de regering het project van een 
uitzonderlijke wet heeft aangenomen die haar de middelen geeft om ‘snel en 
efficiënt’ te kunnen handelen in geval van nood in de strijd tegen de griep 
N1H1. Deze wet geeft aan de regering speciale machten die hen in staat stelt 
om noodmaatregelen te nemen: de mogelijkheid om professionele mensen 
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anders dan gezondheidspersoneel aan te stellen in het geval van massale 
inentingen, en de mogelijkheid om massaverspreiding van medicijnen te 
bewerkstelligen via andere kanalen dan de apothekers en de campagne van 
inenting. De regering heeft ook een contract afgesloten voor de aankoop van 
12,5 miljoen vaccins en een inentingscampagne zal worden gelanceerd deze 
herfst. Het vaccin zal gratis zijn voor risicogroepen en voor bepaalde 
beroepen. 
       In Nederland heeft de RIVM de minister geadviseerd dat het wel gemeld 
dient te worden, maar eigenlijk de Mexicaanse griep als een gewone griep 
dient te worden beschouwd. Alleen risicogroepen kunnen inentingen krijgen, 
waarvan voor 100 miljoen euro door de regering is aangekocht. H3et middel 
Tamiflu wordt geadviseerd als griepremmer. Dit neemt niet weg dat 
Nederland nog steeds gebonden is aan de regels van de WHO aangaande een 
pandemische uitbraak. Over afspraken achter gesloten deuren is echter nog 
niets naar buiten gekomen. 
 
Vragen 

 
       Er blijven nog genoeg vragen over zoals: 
- De eerste groepen van wie inenting voorzien is, zijn zwangere vrouwen en 
kinderen, terwijl gewoontelijk de ouderen een eerste risicogroep vormen. Zou 
het kunnen zijn dat deze ouderen teveel herinnering in hun immuunsysteem 
hebben vanuit de Spaanse griep? Er wijst veel op dat mensen die voor 1957 
geboren zijn, juist deze virusaanval (een virus waarvan de eiwitten langere 
ketens hebben) beter aan kunnen, en die dus minder ontvankelijk zijn voor 
een viruscocktail zoals in de vaccins zijn verwerkt.  
- Waarom herhalen de media regelmatig dat het virus van de griep A (H1N1) 
zeer veel slachtoffers gaat eisen, terwijl de feiten wijzen op een eenvoudig 
griepje, die minder erg is dan de seizoensgebonden griep, die niet meer dan 
2000 doden in 5 maanden heeft gemaakt.  
- Waarom, ondanks de onbelangrijke sterftecijfers (2.000 in plaats van 
200.000), heeft het merendeel van de landen farmaceutische bestellingen 
gedaan voor honderden miljoenen doses vaccins, en dit al sinds maand Juni ? 
Anders gezegd, waarom neemt men uitzonderlijke maatregelen dit jaar, 
terwijl de griep minder virulent is dan in andere jaren ? Wat rechtvaardigt, met 
deze feiten, dergelijke beslissingen terwijl er niets buitengewoons is ?  
- Waarom is er al in de meeste landen voor de uitzonderingswetten gestemd 
(zonder dat de inhoud daarvan openbaar wordt gemaakt) ?  
- Waarom wordt ons niet meegedeeld dat het vaccin tegen de griep, geduren-
de de 40 jaar dat het bestaat, nog nooit een positieve uitwerking heeft gehad 
op het verloop van de ziekte, in tegendeel zelfs ? Een internationale studie 
heeft uitgewezen dat de gevaccineerden vaker griep opliepen dan de niet-
gevaccineerden. Met vaccinatie brengt men stukken eiwit van een virus dat is 
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gekweekt in kippeëieren, in de bloedbaan, waardoor het eigen immuun-
systeem de virusresten kan opruimen en tegelijk afweerstoffen ertegen 
opbouwt. Door de afgezwakte vorm hoeft het immuunsysteem nog niet te zijn 
opgewassen tegen het actieve virus, daar heeft men innerlijk meer kracht voor 
nodig. Nog los van het feit dat de vaccins juist een cocktail aan verergerende 
factoren in zich bergt. 
- Als de vaccins zo weinig neveneffecten hebben, hoe verklaren de gezond-
heidsautoriteiten het dan dat het aantal gevallen van plaque sclerose in 
Frankrijk van 25.000 tot 85.000 is gestegen, na de inentingscampagne tegen 
hepatitis B ?  
- Waarom wordt er voor ons verborgen gehouden dat alle epidemieën van de 
20e eeuw ontketend zijn door eraan voorafgaande inentingscampagnes ?  
- Waarom staat men toe dat er in het vaccin tegen de griep H1N1, een 
toevoeging als squaleen (een onverzadigd vetzuur dat oxideert) mag zitten in 
hoge concentratie, terwijl het door experts expliciet erkend is als zijnde 
verantwoordelijk voor het syndroom van de eerste Golfoorlog, dat 180.000 
soldaten ziek heeft gemaakt als gevolg van een injectie met het vaccin tegen 
anthrax ? Nota bene is squaleen verboden door een federale rechter in 2004 !  
-Waarom weigeren 50 % van de Engelse artsen zich in te laten enten met het 
nieuwe vaccin ? Omdat ze misschien geen vertrouwen hebben in de 
bereidingsprocedure ervan ?  
- Waarom presenteert men Tamiflu als een effectief antiviraal middel, terwijl 
alle gebruikscampagnes hiervan hebben getoond dat het catastrofaal 
inefficiënt is ? Meer nog, dit medicament veroorzaakt een aantal psycholo-
gische en neurologische malfuncties, tot aan het aanzetten tot zelfmoord bij 
de consument !  
- Indien de gezondheidsautoriteiten het beste voor hebben met onze bescher-
ming, waarom staan zij dan toe dat een nieuw type vaccin (dat zijn hun eigen 
woorden) direct getest wordt op honderden miljoenen proefkonijnen (dat wil 
zeggen: wij), zonder dat de normale protocols om het op de markt te brengen 
worden gerespecteerd, en zonder een enkele garantie van het vaccin ? 
 
Het verloop van de ziekte  
  
       Deze nieuwe virusstam is een samenstelling van een aantal stammen van 
het H1N1-griepvirus, waaronder menselijke, vogel- en varkensgriep. De 
meeste symptomen zijn gelijk aan die van normale griep: koorts, loopneus, 
spierpijn, keelpijn en hoest. De symptomen diarree en braken zijn bij griep A 
(H1N1) heviger dan bij gewone griep. Net als bij de jaarlijkse slachtoffers aan 
de griep gaat het doorgaans om ouderen, zeer jonge kinderen en mensen met 
een zwakke gezondheid. Het virus is in veel gevallen niet gevaarlijker dan de 
seizoensgriep, wel zou dit virus dieper in de luchtwegen doordringen, waar-
door de kans op longontsteking vergroot, en na mogelijke mutaties kan het 
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virus gevaarlijker worden. De voornaamste aanval wordt dus op de adem-
halingswegen gedaan, vandaar het advies tot het dragen van mondkapjes. 
Onder de patiënten zijn ook veel jongvolwassenen. Er zijn vermoedens dat 
deze mensen gevoeliger zijn om deze ziekte te krijgen, mogelijk als gevolg van 
een innerlijke reactie 
op celniveau, die 
cytokinestorm wordt 
genoemd. Regelmatig 
wordt in de media 
verwezen naar de 
Spaanse griep, een 
pandemie die zich 
afspeelde in 1918 en 
1919, en waarbij 
tientallen miljoenen 
mensen stierven, van 
wie er veel nog jong waren. 
       Dit virustype wordt, anders dan de benaming 'varkensgriep' suggereert, 
niet in de eerste plaats aangetroffen bij varkens. Waarschijnlijk wordt het virus 
niet door het eten van vlees overgedragen. Bij verhitting boven 70 °C wordt het 
virus sowieso vernietigd. Desondanks besloten diverse landen na de uitbraak 
de grenzen gedeeltelijk of helemaal te sluiten voor varkensvlees.  
 
Voorzien scenario 
 
       De vraag is: hoe gaat men het aanleggen om een mild virus miljoenen van 
mensen te laten doden? Het verhaal van pandemieën in het verleden kan 
hierop het antwoord geven. Dit is simpel, wanneer je in complottheorieën 
gelooft, en verloopt in twaalf stappen (Volgens die theorieën is hiermee al in 
1918 met succes geëxperimenteerd bij de Spaanse griep6 ) : 
1. Men kondigt aan dat er een uitbraak van een nieuwe griep heeft plaats 
gevonden en dat het heel ernstig is, want het is een dierlijk virus dat zich op 
de mens heeft overgeplant.  
2. Men kondigt vervolgens 350 doden aan binnen een week, om dit vervolgens 
te corrigeren tot 8 doden. Maar de hele wereld heeft in het geheugen 
opgeslagen dat er vanaf het begin veel doden waren (bij de aanslagen van 11 
September 2001 heeft men op TV verkondigd dat het bij de Twin Towers om 
40 à 50.000 doden ging – wat de kruistocht tegen de krachten van het boze 
heeft gerechtvaardigd; vervolgens werd het aantal doden bijgesteld tot 2.974) ;  
3. Men kondigt met veel bombarie aan dat dit vreselijke virus zich met een 
onvoorstelbare snelheid verspreidt over de hele planeet (hoewel er geen 
enkel laboratorium is die over een stukje van (het RNA van) deze virus 
beschikt om te kunnen bevestigen dat het om het betreffende virus gaat, en 
niet om het gewone griepvirus – men zou anders herkennen dat de varkens-
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griep geen enkel specifiek symptoom heeft ten opzichte van de gewone griep 
– dus, hoe komt men tot het tellen van het aantal ziektegevallen ???) ;  
4. Voor de weinige mate van virulentie van dit betreffende virus, wordt ons 
aangekondigd dat dit zachte virus (uiteindelijk) zal gaan muteren en erg 
kwaadaardig zal worden, en dat men weet dat het op een bepaalde datum 
gaat muteren (die van de uitgave van de vaccins, wat een toeval !) ;  
5. Gedurende die tijd bereidt men producten voor in het laboratorium 
waarvan men zegt dat het vaccins zijn, en waarin men achtereenvolgens 
mengt twee stukjes RNA van het varkensgriepvirus, twee stukjes van de 
vogelpest en een stukje van het menselijke griepvirus (een cocktail die nogal 
explosief is, want hij wordt geïnjiceerd in het lichaam !). Hier bovenop voegt 
men toe (in een veel grotere hoeveelheid dan gewoon is) bepaalde stoffen, 
zoals kwikzilver, aluminium en  squaleen, die bekend zijn om hun giftige 
werking ;  
6. Kort voor de uitgave van de zogenaamde vaccins (die in dit geval in 
werkelijkheid bacteriologische wapens zijn), komen er in de media berichten 
dat er een hernieuwde uitbraak van griepgevallen is. Men hoopt dat de 
mensen zo gehypnotiseerd zijn dat men niet meer nadenkt en ervan overtuigd 
wordt dat de aangekondigde mutatie zich aan het realiseren is ;  
7. Men kondigt ook aan dat de vaccins niet direct in grote hoeveelheden 
beschikbaar zijn en dat alleen de gelukkigen er per direct gebruik van kunnen 
maken, en dat anderen nog vier maanden dienen te wachten voordat die het 
reddende vaccin kunnen krijgen. (Dit zou het tijdsmoment zijn waarin we half 
September zitten in de chronologie der gebeurtenissen).  
8. Vanaf de uitgave van deze eerste biologische wapens die vermomd zijn in 
vaccins, hoopt men dat de angstig geworden bevolking zich haast om zich 
vrijwillig in te laten enten, in de centra die speciaal hiervoor zijn ingericht (en 
die zijn omringd door militairen). In Canada schrijven de mensen zich in op 
wachtlijsten om er zeker van te zijn bij de eerste in te enten personen te 
horen.  
9. Vanaf de inenting met het vaccin, zet de zorgvuldig in de laboratoria 
voorbereide cocktail de mutatie in van de combinatie van de verschillende 
stukjes griep-DNA in het lichaam van de patiënt, met als mogelijk gevolg de 
extreem dodelijke virus-variant. Tegelijkertijd leggen de toegevoegde stoffen 
het immuunsysteem plat. Het vaccin wordt toegediend om een infectie er 
overheen te veroorzaken (wat al is waargenomen bij verschillende gevallen in 
verschillende landen), wat de snelle dood van een persoon kan bewerk-
stelligen. Gevolg: er zullen duizenden doden vallen onder de eerste ingeënte 
populaties.  
10. Er wordt ons verteld dat ongelukkigerwijze datgene waarvoor werd 
gevreesd, nu plaats vindt: het virus is gemuteerd tot een dodelijke vorm. Men 
wijt het aantal doden aan het virus, en niet aan het vaccin dat ons zou dienen 
te beschermen. Er kan paniek uitbreken onder de bevolking, wat rechtvaar-
digt dat men hen noodzakelijk en met spoed zal inenten.  
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11. Gezien de ernst van de gezondheidssituatie en de problemen die dat heeft 
voortgebracht, aan de ene kant door diegenen die met kracht hun vaccin 
eisen, aan de andere kant door diegenen die de volksgezondheidsautoriteiten 
beschuldigen van genocide activiteiten, zal de noodtoestand worden 
uitgeroepen in de bij de WHO aangesloten landen en het plan van verplichte 
vaccinatie zal worden uitgevoerd ;  
12. Degenen die weigeren zich te laten inenten zullen zich moeten verbergen 
of verdwijnen voor een tijd die lang genoeg is, tenzij men zich wil laten 
verdwijnen in concentratiekampen die speciaal hiervoor zijn opgezet (dit 
laatste is bekend van de VS). 
       De paniek via de officiële campagne over de vooropgestelde gevaren van 
een varkensgriep kan meer en meer de grootte aannemen van een science 
fiction roman à la Orwell. Als je dit vergelijkt met voorgaande zogenaamde 
rampspoedgevallen, zoals bij AIDS, vogel- en varkensgriep, SARS, dan krijg je 
sterk de indruk dat er lobbygroepen door onze machtscentra heen spelen die 
een bepaalde richting op duiden. Daarvoor zijn ook plenty bewijzen aan te 
voeren. Alleen rijst er iedere keer de vraag hoe sterk deze zijn, en of het 
werkelijk zo’n krachtige lobby is die dergelijke grote internationale bewegin-
gen op gang kunnen krijgen. Er worden ook sterk nationale belangen 
doorkruisd wanneer zo maar even een landsregering aan de kant wordt gezet. 
Dat struikt niet met de lokale machthebbers; die hebben hier geen belang bij, 
en zullen dus niet graag meewerken. Ook ligt het in elk van deze gevallen aan 
de individuele mensen binnen landen hoe die zich hiertegenover zullen 
verhouden, en of zij ruggengraat genoeg hebben om zich hiertegen sterk te 
maken. Dat wat veelal wordt genoemd de democratische krachten in een 
volk. En er gaan, vooral in Europa, maar zeer zeker ook in Noord Amerika, 
veel stemmen op tegen verplichte inentingen, daar die de individuele 
vrijheden sterk doorkruisen. Kortom, men dient zich er niet door te laten 
onderdrukken in doemgedachten, maar kan er als individu iets tegenover 
stellen. 
 
Wat valt ertegen te doen 
 
       Aangezien het hier om een aanval op vooral de luchtwegen en via contact 
gaat, is het zinvol om dit te vermijden. Dat is een uiterlijk aangaan van de 
dreiging. De gangbare medicijnen tegen de griep N1H1 zijn Tamiflu en 
Relenza. Tamiflu neem je in, Reflenza kun je inhaleren. Ze bevatten de 
virusremmende stoffen oseltamivir en zanamivir.   
       Er zijn echter meer algemeen werkende alternatieve methoden. Zo werkt 
het colloïdale zilver sterk virus- en bacteriedodend. De werking hiervan is 
reinigend op het gehele organisme. Hetzelfde geldt voor het middel MMS 
(miracle mineral substance), dat een oplossing van natriumchloriet bevat. 
Voeg je hieraan citroenzuur in de juiste verhouding toe, dan wordt het 
omgezet naar chloordioxide. Dat wordt door wetenschappers algemeen 
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beschouwd als het meest krachtige middel tegen alle mogelijke ziektever-
wekkers. Omdat de ziekteverwekkers op een veel lagere zuurgraad leven dan 
in de gewone cellen van het menselijk lichaam heerst, kan chloordioxide 
deze ziekteverwekkers doden, terwijl de goede bacteriën en cellen in het 
lichaam onaangetast blijven. Er worden geen resistente ketens ontwikkeld en 
het geeft geen bijwerkingen. Op een snelle manier bedwingt het ontstekingen 
en biedt het hulp bij het zelfherstellend vermogen van ons immuunsysteem. 
Er zijn al veel gevallen van wonderbaarlijke genezing van bekend. Voor 
virusinfecties is het een adequaat middel. Ik heb de werking innerlijk na een 
teek-infectie van de ziekte van Lyme bemerkt, en heb zo ook de infectie van 
de Mexicaanse griep bestreden. Ik was er binnen twee dagen vanaf. 
       Een andere mogelijkheid, aangezien het hier toch om een aanslag gaat op 
ons basale zekerheidsgevoel, is dat we tegen de hele dreiging die er van de 
muterende griep onder invloed van opgelegde vaccinaties een innerlijk gebaar 
maken. We dienen ons innerlijk moreel sterk te maken tegen deze van buiten 
op ons toekomende dreiging. Dat kan er zo uitzien. Daar de griep een aanslag 
op het leven is, en het vertrouwen daarin, kan men een gebaar maken vanuit 
de navellotusbloem, die de levenskrachten van ons energetische (levens-) 
lichaam beheert. En wel de gevoelskant daarvan. Dit gebaar stijgt op schuin 
naar rechts (vanuit zichzelf gezien) via de 
zonnevlechtlotus, welke de drager is van 
ons zielelichaam. En vervolgens gaat het 
gebaar naar midden voor de borst, waar de 
bijhartlotus, ofwel de thymus-lotus zich 
bevindt. Deze reguleert in ons de 
ademhaling en hartslag, en eigenlijk alle 
ritmen. Tevens de longen dus. Aangezien 
deze griep en de angst ervoor vooral op de 
borst aangrijpt, krijgt het hier een snijdend, 
afhoudend en afschermend gebaar (zie de 
foto van het beeld hiernaast). Op deze wijze 
kan men een innerlijk gebaar maken dat 
rechtop houdt tegen de dreiging, en ook de 
kracht geeft om niet door dwang te worden 
verplicht tot gevaarlijke vaccinaties. Men 
kan bij en in zichzelf blijven. Houdt men dit 
gebaar voor zich, dan voelt man zich 
afgeschermd en gesterkt. 
 
   Uit: Sampo Nr. 10 
Noten: 
 
1. Virussen zijn eigenlijk alleen een streng RNA met een eiwitmantel, die 
zichzelf injiceert in gastheercellen van mens en dier, en zich laten 
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vermenigvuldigen doordat zij daartoe de DNA-aanmaak in de gastheercel 
kunnen activeren. De cel sterft hieraan, want hij wordt opgebruikt voor de 
aanmaak van nieure virussen. Grieptype A, waaronder het vogel- en 
varkensgriepvirus, wordt verdeeld in subtypes volgens de eiwituitsteeksels 
hemagglutinine (H) en neuraminidase (N) vanuit de centrale viruskern. Er zijn 
16 H-types, elk met 9 N-subtypes, waardoor er in totaal 144 verschillende 
combinaties mogelijk zijn. H1N1 veroorzaakte de Spaanse griep van 1918, 
waaraan 20-40 miljoen mensen overleden; H2N2 de Aziatische griep van 1957 
en 1958 waardoor tenminste 1 miljoen mensen omkwamen. H3N2, de 
Hongkonggriep, veroorzaakte de epidemie van 1968 en 1969 met 750.000 
doden. H5N1 is de vogelgriep waaraan sinds 1997 tientallen miljoenen vogels 
zijn gestorven, en meer dan 100 mensen zijn besmet, waarvan ongeveer de 
helft eraan gestorven is.  
2. Squaleen is een onverzadigd vetzuur dat sterk oxideert en dan stroperig 
wordt. Het komt voor bij de cholesterol-aanmaak in de mens, verder in o.a. 
olijfolie. Door de farmaceutische firma Baxter wordt het in hun antigriep-
vaccin gedaan. Volgens kenners is het echter een middel dat sterk het auto-
immuunapparaat van de mens kan remmen, wanneer het in overmaat wordt 
toegediend.  
3. Jane Burgermeister is van Ierse/Oostenrijkse afkomst en heeft artikelen 
geschreven voor Nature, het Britse Medical Journal, en American Prospect. Ze 
is Europees correspondent van de Renewable Energy World website, en heeft 
veel publicaties over klimaatverandering, biotechnologie en ecologie op haar 
naam staan. 
4. De Illuminati is een groep die zich binnen machtsorganisaties heeft 
genesteld, zoals de FED, de vrijmetselarij, de Council of Foreign Affairs, 
lobbygroepen zoals die van Bilderberg, in het internationale bankwezen en in 
onder andere de stuurgroep ‘Das Tier’, waarin topmanagers vanuit het 
bedrijfsleven, zoals Bill Gates, deel moeten nemen. Zij streven al vanaf de 17e 
eeuw naar een ‘Nieuwe Wereldorde’, waarin een wereldregering de aarde zal 
beheersen en er slechts plaats is voor zo’n 2 miljoen mensen, die alle goed te 
beheersen zijn onder de leiding van deze machtselite van rijken. George Bush 
sr. heeft deze voor het eerst geproclameerd in 1990. Zie ook ‘De 7 tegen-
vormgeestenen hun consequenties’, N. de Jong, Sampo nr. 3; ‘In de voetsporen 
van Kaspar Hauser’, N. de Jong, Sampo nr. 5, en ‘Het mondiale misbruik van 
geld’, P. Steensma, Sampo nr. 8. 
5. Er is onlangs bekend geworden maar niet officieel kenbaar gemaakt, dat er 
zich onder Alaska een olieveld bevindt dat voor de komende 200 jaren genoeg 
brandstof bergt om op de huidige voet door te kunnen gaan. 
6. Bij de Spaanse griep is vaker geopperd dat de miljoenen doden eerst zijn 
ontstaan na het toedienen van de vaccinatie.  
7. MMS is o.a. te verkrijgen bij www.deverandering2012.nl. 


