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Oosterhout 27 April 2020
Betreft: Het Corona epidemie beleid.

Beste mevr. Arib,
Beste leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Referte de brief aan U, de Tweede Kamer der Staten generaal waarbij ik beloofd had u te helpen
met het beheersen van de kosten van de volksgezondheid, stuur ik u bijgaande een kopie van de
brief aan dhr. Hugo de Jong, de Minister van Volksgezondheid, zie bijlage 1.
Als medisch studenten in de jaren ’60 in Indonesië moesten wij weten hoe de dorpelingen in de
periferie het water zuiverden. Hoe je drinkwater moest zuiveren en dat het een zegen was dat men
de gewoonte had om thee te drinken. Dat men van bamboestammen waterleidingen maakte.
Voorts dat je latrines moest adviseren en hoe men deze moest maken, beerputten e.d. om geen
mijnwormen infectie op te lopen door op blote voeten te lopen.
Gaandeweg werd dit werk overgenomen door de ingenieurs.
Welnu. De huidige doeltreffende medische quarantaine methode en het hunkeren naar een vaccin
voor de COVID-19 virusepidemie, de middeleeuwse en 19de -eeuwse methode is duur en
maatschappij ontwrichtend. Roep de hulp in van de ingenieurs!

In het elektronica en computertijdperk van het tweede deel van de 20ste eeuw hebben de
ingenieurs met sprongen de kennis van de medici ingehaald en vastgelegd in software.
Op het milieugebied het gebruik van technieken om de lucht te zuiveren; Elektrostatische
luchtfilters. Wat niet vermeld wordt, is dat de negatieve ionisatie een berglucht / zeelucht teweeg
brengt, dat men daardoor ook minder snel geïrriteerd raakt. Test het uit op de scholen die nu
weer opengaan. Zie bijlage 2
De Hydroloog, Prof L. Vincent heeft de parameters gevonden die de vatbaarheid van het
individu voor VIRUSSEN en andere micro-organismen beschrijft. Zie bijlage 3.
Hoogbegaafde geleerden o.a. van de KGB zijn via de meridianen van de acupunctuurpunten op
de zwakmagnetische processen van het lichaam gekomen en het humane magnetisch veld
fenomeen en betekenis daarvan neergelegd in software.
Hierdoor zijn de voorloopprocessen van ziekten zonder bloedbepalingen zichtbaar gemaakt, soms
tot aan het DNA profiel indien het DNA profiel van het ziektebeeld bekend is. Het is nog niet
compleet. zie bijlage 4. Patiënt van 80 jaar overleefde de IC dankzij de
voedingssupplementen.
Het oorspronkelijke elektronisch beeld van de Corona virus is al lang bekend. Meerdere
mensen hebben dit beeld, zie bijlage 5, als uiting dat zij het verkoudheid ziektebeeld in het
verleden hebben doorgemaakt.
Hulda Clark, Ph.D., N.D. heeft de resonantiefrequenties van micro-organismen, wormen en de
mens uitgeplozen. De oorspronkelijke CORONA VIRUS-beeld en -frequentiecurve in het
lichaam treft u hierbij aan.
De dodelijke resonantiefrequentie van de huidige CORONAVIRUS-mutant is jongstleden
bekend geworden, zie bijlage 6.
Ik heb de afdeling Virologie van het UMCN gevraagd om deze frequentie te verifiëren maar de
woordvoerster heeft mij verwezen naar het RIVM. Daar pas ik voor, ik heb van het RIVM alleen
maar automatische antwoorden gekregen.

Samenvattend: Roep de hulp in van de ingenieurs om:
1) In alle publieke ruimten lucht ionisatie toe te passen om fijne stofdeeltjes en aerosolen,
e.v. coronavirus bevattend, weg te vangen. De 1,5 meter afstand houden kan dan
vervallen;
2) Voorzie het individu van de Zappers a la Hulda Clark om tijdig het coronavirus te
elektrocuteren waarna een “elektronvaccinatie“ plaatsvindt met dode
CORONAVIRUS eiwitten;
3) De zwakkeren onder ons van de juiste voedingssupplementen voorzien zoals vermeld in
de brief van januari aan U;
4) De elektromagnetisch gevoelige personen herkennen en voorzien van een
elektromagnetische streepjescode indien ad 3 niet helpt, zoals eveneens reeds aan U is
bericht.
5) Een casus belli doet zich nu voor: de dieren van 2 nertsfokkerijen hebben mogelijk het
Corona virus opgelopen. U kunt kijken wat het verschil van ziekte en sterfte is tussen een
groep die onder invloed staat van het bovengenoemde en een controlegroep die door deze
maatregelen niet zijn beschermd. U kunt dit systeem nu al ook toepassen bij pluimvee
i.p.v. het gebruik van bestrijdingsmiddelen om parasieten te bestrijden.
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