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Bevestiging van ons vermoeden van een GIGANTISCHE TEST
FRAUDE opgestookt door de regering, uitgevoerd door het RIVM.

Dr. Mario Ortiz de Martinez – 12 oktober 2020

■ N.a.v. de opvallende en ons inziens verdachte stijgingen van het
aantal “besmettingen” van de afgelopen periode, zijn we eens
gaan onderzoeken wat er aan de hand kan zijn?… Niet alleen in
absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar
ook procentueel lijkt het alsof het corona virus weer de kop
opsteekt,…. of zijn er andere oorzaken?….

■ Tot onze verbazing stuitten we op onderstaande feiten: Feit is
dat er namelijk twee essentiële zaken gewijzigd zijn in de
COVID-19 richtlijn van het RIVM met betrekking tot de PCR-
testen.



■ 1. Waar tot voor kort op de RIVM site werd verkondigd, dat er
op drie (het E-, N- en RdRP-gen) dan wel twee brokstukjes (E- en
RdRP-gen) werd getest, is dat nu door de meeste laboratoria nog
slechts één brokstukje (E-gen). De reden, die het RIVM hiervoor
opgeeft, is om tijd en grondstoffen te besparen bij het uitvoeren
van de tests…

■ 2. De tweede en mogelijk nog essentiëlere wijziging in de
richtlijn van het RIVM, betreft het aantal cycles vanaf wanneer
een deskundige een positieve testuitslag dient te controleren op
juistheid, dit ter voorkoming van fout-positieven. (Een PCR-test
werkt op basis van herhalingen (cycles) om genetisch materiaal te
vermeerderen.)
■ 𝗗𝗲𝘇𝗲 𝗯𝗲𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗴𝗿𝗲𝗻𝘀 𝗶𝘀 𝗼𝗻𝗹𝗮𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗥𝗜𝗩𝗠 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲
𝗼𝗽𝗴𝗲𝗵𝗼𝗼𝗴𝗱 𝘃𝗮𝗻 𝟯𝟬 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝟯𝟱 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲𝘀!
■ 𝗗𝗶𝘁 𝗵𝗲𝗲𝗳𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗳𝗼𝘂𝘁𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘁 𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗴!

■ We hebben deze wijzigingen van deze RIVM richtlijn
voorgelegd aan een zeer ter zake deskundige PhD moleculaire
genetica, met maar liefst 70 publicaties en zeer erkende reputatie.
Ook hebben wij dit voorgelegd aan een klinisch chemicus
werkzaam in een Nederlands ziekenhuis.

■ Beiden onderschrijven de potentieel grote consequenties van
deze wijzigingen en het hierdoor ontstaan van extra aantallen
fout-positieven. Dit betekent dat het aantal “besmettingen” wordt
overschat! Deze wijzigingen zijn NIET bij de bestuurders bekend!

■ De recente aanscherpingen van de corona maatregelen door de
overheid zijn met name gestoeld op deze toegenomen
“besmettingen“, die dus weer 1 op 1 voortvloeien uit de PCR-
testuitslagen.

■ Als het RIVM dit nota bene weet, waarom houdt het RIVM
deze belangrijke wijzigingen van de PCR-test dan stil?… Waarom
zijn deze wijzigingen niet met het kabinet gedeeld? Wij hebben
onze bevindingen en de contact gegevens van de genoemde
experts, die zich in deze cruciale wijzigingen hebben verdiept,
voorgelegd aan het Algemeen Dagblad en aan een journalist van
Nieuwsuur.

Beide redacties leggen het nieuws (vooralsnog) naast zich
neer!…

■ Ondertussen heeft 2e kamerlid Wybren van Haga
(https://www.facebook.com/vanhaga
/?__cft__[0]=AZXZ8axk4lHDkA7iXpivg_9F2eRzs4wrNJxNEM4QEAoyylScGMIBNtfz2VojtGQQI_cg9avq2Nuu0Hgg52CYlQ
DgtuMnO9Baut5jeJD35waOZ&__tn__=kK-R) kritische kamer
vragen gesteld aan minister de Jonge.

■ Morgen zullen er puur op basis van de toegenomen aantallen
PCR uitslagen nieuwe maatregelen worden afgekondigd! 



■ Mensen, trek jullie conclusies..

Redactie (noot)

Door alleen op het e-Gen te testen, bespaart men tijd. Die
tijdwinst wordt gebruikt om de ophoging van de Ct waarde van
30 naar 35, wat een uurtje extra kost.

De opdracht moet zijn geweest: “Zorg voor VEEL MEER
positieve uitslagen, het liefst zonder tijdverlies.” Men had haast,
gruwelijk veel haast!

Wij betwijfelen dus of het kabinet buiten de overlegstructuur is
gehouden. Wij denken dat het kabinet de druk op het RIVM heeft
verlegd.

Wij zeggen nu al bijna dagelijks dat het RIVM de spelregels
tijdens de wedstrijd verandert, soms zelfs heimelijk, zoals nu
blijkt.

Het RIVM heeft ze stilgehouden wegens belangenverstrengeling.

Het klopt niet, deze “test-epidemie” en die is politiek
aangestuurd. De koppige Hollanders moesten in het EU gareel en
er werd een list bedacht.

DIKKE fraude dus, Rutte is verantwoordelijk.

De pers is volledig medeplichtig. Een catastrofale bommelding
van dit kaliber leggen ze naast zich neer, bang voor de gevolgen.
En laten de fraude dus rustig doorgaan. En het volk blijven ze
voorliegen dat ze zich ongedisciplineerd gedragen en moeten
worden opgesloten.

Iedere afgekondigde maatregel is een criminele handeling en zal
rechtens worden vervolgd, daar kunnen ze op rekenen.

Of we gehoorzamen?

#daarbeginnenwenietmeer aan#
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1. Administrator
13 OKTOBER 2020 OM 17:26
BELANGRIJKE FLYER – DOORSTUREN!!

PCR - Polymerase Chain Reaction (IQOG-CSI…
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2. bert raadhuis

13 OKTOBER 2020 OM 17:30
Even een zijstraat (binnen het croma gebeuren).
Wie kan de volgende informatie duiden?

https://www.freshpatents.com/Diederik-Antonius-Maria-
Paulus-Johannes-Gommers-Wijngaarden-
invdxh.php?fbclid=IwAR0teH1KI1HKq0dfs52DOGVFENgUX
f6lnmDTP7uarkYHL4vgBXU545odelo

D.A.M.P.J. Gommers heeft dit ventilatiesysteem uitgevonden
samen met ene Govinda Nallappa Rajan.

Deze Rajan heeft 24 patenten op zijn naam staan:
https://www.plainsite.org/profiles/rajan-govinda-nallappa/
O.a. USA1Application Publication No. 20070293219, Issued
December 20, 2007



Modulation Of A Carrier Radio Signal By A Mobile Terminal
In A Wireless Telecommunications Network
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Administrator
13 OKTOBER 2020 OM 17:32
Hij zit niet voor niets te kraaien dat Nederland op slot
moet! Dat levert weer duizenden lockdown doden op.
Deze jezuïet gaat over lijken – letterlijk.
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3. Rabit

13 OKTOBER 2020 OM 17:40
Als antwoord op de aangekondigde nieuwe politieke
dictatuur is maar 1 antwoord mogelijk, en dat is complete
staking in alle bedrijven, vanaf morgen.
Want zo alleen krijgen wij deze mensenrechten schendende
overheid weer geheel onder onze eigen controle
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Administrator
13 OKTOBER 2020 OM 17:42
De macht moet uitgaan van het volk.
De overheid is afgeserveerd.
Je hebt de Hoge Commissaris a.i. nodig die Defensie en de
Politie aanstuurt.
Who owns the guns, makes the rules, het is even niet
anders.
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4. Suzanne

13 OKTOBER 2020 OM 17:43
Over het testen een video, informatief en leerzaam als u er
voor open kunt staan. Kijk zeker bij 3:50 / 5:00 / 7:00 aan
duivel verkocht / 8:00 bill gates / 9:50 de test / 11:50 infectie
zeefbeen / 12:30 sneltest / 14:20 bloedtest.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ySZlXehI49E
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5. Rabit

13 OKTOBER 2020 OM 18:18
Mark Rutte & Hugo de Jong presenteerden vanavond via hun
PCR Test fraude, de ondergang van heel Nederland.
https://jensen.nl/
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6. Pingback: Drs. Mario Ortiz Martinez: RIVM houdt belangrijke

wijzigingen in PCR test stil en Internationale PCR deskundige
& moleculaire geneticus meldt schokkende bevindingen PCR
tests aan RIVM. | Wakkeren

7. Tycho
13 OKTOBER 2020 OM 21:00
Hitler kom terug! Alles is vergeven.
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8. Pingback: De kwaadaardige trucjes van het RIVM | De

Binnenlandsche Bataafsche Courant


