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DE BESMETTINGSMYTHE 
 

DE MYTHE VAN DE ‘OVERSPRINGENDE’ MICROBEN 
MARC VAN DELFT 

 
De besmettingstheorie en de corona-crisis 
De gehele wereld wordt al sinds maart 2020 
geteisterd door een angstpsychose voor het 
zogenaamd ‘levensgevaarlijke coronavirus’, waarvoor 
wereldwijd catastrofale, cultuur-, economie- en 
samenlevings-ontwrichtende maatregelen werden 
genomen en in feite is sinds maart 2020 de gehele 
wereld daardoor in een totalitaire medische ‘corona-
dictatuur’ terecht gekomen, een schrikbewind die 
zijns weerga niet kent in de mensheidsgeschiedenis. 
 
Al dit wereldleed, deze verschrikkelijke totaal 
onnodige en onmenselijke medische terreur waar de 
wereld nu al bijna twee jaar onder gebukt gaat, 
waarbij miljarden mensen volkomen nodeloos 
maandenlang in hun huizen werden opgesloten op 
straffe van absurd hoge boetes en straffen, 
waardoor de wereld in een dystopische zwarte- en 
maar niet eindigende nachtmerrie is veranderd, is 
geheel en al gebaseerd op een volkomen onbewijsbaar 
en irrationeel geloof in het fenomeen ‘besmettingen’, 
dat wil zeggen, het door de fraudeur Louis Pasteur 
gepostuleerde geloof dat ziektes worden veroorzaakt 
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door microben, en dat mensen elkaar ziek kunnen 
maken als deze microben van de ene mens op de 
andere mens kunnen ‘overspringen’ als deze te dicht 
bij elkaar komen, en dat men om een epidemie te doen 
beëindigen, men de ziektelijders en virusdragers in 
quarantaine oftewel in een steriel isolement moet 
brengen teneinde te voorkomen dat deze onzichtbare 
minuscule wezentjes van de ene naar de andere mens 
‘overspringen’.  
 
Pasteur en Béchamps 
Er zijn echter vele alternatieve artsen die daar heel 
anders over denken, en de integere wetenschapper 
Antoine Béchamp, tijdgenoot van Louis Pasteur, 
ontwerper van de ‘terreintheorie’ beweerde dat niet 
de microben, maar het innerlijk milieu ziektes 
veroorzaken. 1 
   

Op zijn sterfbed schijnt Pasteur ook te hebben 
toegegeven dat niet de microben maar het milieu de 
ziektes veroorzaakt, na een heel leven van fraude, en 
vervalsingen met onderzoeken te hebben gepleegd.  
    
Hoe de Pasteur-theorie Main stream werd 
Helaas was toen het leed al geschied want Koch heeft 
die besmettingsleer van Pasteur verder uitgewerkt, 
en daarna heeft de familie Rockefeller er lucht van  
                                                 
1 https://balanced-health.nl/germ-theorie-versus-terrain-theory/   

https://balanced-health.nl/germ-theorie-versus-terrain-theory/
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gekregen.  
Een voorouder van de rijke oliemagnaat was een 
oplichter, kwakzalver en verkoper van ‘wonderolie’,  
en een van zijn nazaten kreeg het idee aangereikt om 
zijn aardolie te gaan gebruiken als grondstof en basis 
voor farmaceutische medicijnen en vaccinaties met 
als doel om o.a. microben (en ziektesymptomen) te 
bestrijden, zodat zij met behulp van de octrooiwet, 
met deze nieuwe medicijnen enorme bedragen konden 
vangen om er godsgruwelijk rijk van te worden (wat 
ze al waren). 
   Zaak was nu echter wel om de concurrentie, 
namelijk de al eeuwen goed werkende en goedkope 
traditionele natuurmedicijnen (waar weinig aan te 
verdienen viel omdat er geen auteursrecht op te 
claimen valt) uit te schakelen, zodat er een 
monopoliepositie voor deze op de Pasteur- en Koch-
theorie gebaseerde farmaceutische medicijnen zou 
ontstaan.  
       Daarna heeft de familie Rockefeller via een 
stichting (the Rockefeller foundation) met ‘nobele 
doelstellingen’, die ‘nobele schenkingen’ deed aan alle 
medische universiteiten, de gehele medisch 
academische wereld zo ver gekregen om enkel en 
alleen nog maar de materialistische microben-visie 
van Pasteur en Koch te doceren zodat deze ‘nobele 
lieden’ hun niet werkende ‘wonderolie’-kwakzalverij  
aan de toekomstige doctoren konden slijten.  
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De er uit voortvloeiende wetenschap van de micro-
biologie werd later verfijnd tot ‘virologie’ en deze 
stoelde vervolgens volkomen op vergezochte 
aannames en voorlopige ad hoc werkhypothesen waar 
men enorme theoretische luchtkastelen op heeft 
opgebouwd die door geen enkel fenomenologisch 
bewijs en fenomenologisch onderzoek worden 
gestaafd en bewezen, maar het was al een mondiaal 
wijd verbreid geloof geworden, een soort religie, een 
dogmatisch ‘geloof’ aan ‘de’ wetenschap...  

 
De overwinning van de kinderziektes en 
vaccinaties 
Door vervalsingen van statistieken maakt men ons nu 
al bijna een eeuw lang wijs dat vaccinaties de 
kinderziekten uit de wereld zouden hebben geholpen 
en men laat dan een dalende curve zien sinds het 
begin van de vaccinatiecampagnes.  
 

Dit zijn echter frauduleuze statistieken, want als 
men de curves bekijkt voordat men begon met 
vaccineren, dan ziet men dat de kinderziektes en de 
epidemische ziektes al lang voor men begon te 
vaccineren aan het dalen waren. 
 

De afname van deze infectieziektes hadden dus niets  
te maken met de ‘germs’, de microben, en met het 
vaccineren, maar met de opschoning van het innerlijke 
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‘terrein’ van de lichamen van de mensen,  dus doordat 
er verbetering plaatsvond van de hygiënische 
omstandigheden, betere en gezondere voeding, 
betere huisvesting, ruimere huizen, minder uitbuiting 
op het werk, hogere lonen, en dus minder stress, 
schoon water, minder huiselijke conflicten door een 
beter leven, etc. etc. wat dus volkomen de theorie van 
Béchamps bevestigt.  
 
Ziek worden van ‘besmettingen’ 
Tijdens de epidemie van de Spaanse griep 2 heeft men 
soldaten en ook paarden proberen te ‘besmetten’ door 
hen slijm, hoest, adem etc. van doodzieke mensen in 
te blazen, te wrijven en zelfs in te spuiten, maar 
niemand werd ziek.  
    

Virussen bestaan sowieso niet en je kan niet ziek 
worden door virale 'besmettingen'. 
 

Dat men niet ziek wordt van ‘besmettingen door zieke 
mensen’ blijkt ook wel uit dit relaas van de website / 
nieuwsbrief ‘quora’, van deze ongevaccineerde 
jongeman. 
Hij heeft namelijk wekenlang 7 ‘corona-lijdende’  
huisgenoten verzorgd, zonder afstand en mondkapjes 
e.d. en hij had nergens last van: 
                                                 
2 De Spaanse griep had niets met microben te maken maar met een fatale 
vaccinatiecampagne onder soldaten, de  introductie van radio- en radar-
straling, de verkeerde behandeling van zieken (met 30 aspirines!),  
en met het herstel van beschadigde organen na 4 jaar oorlogstrauma. 
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Op de vraag: Wie laat zich niet vaccineren? 
antwoordt Andre Maas: 
‘Natuurlijke weerstand weerhoudt mij ervan me 
te laten vaccineren. Ook als sommige fantasten 
denken dat er iets beters is dan natuurlijke 
weerstand. Ik lach me kapot om onderzoeken 
die beweren dat ik meer mensen kan besmetten 
dan een gevaccineerde. Zonder vaccin ben ik 
veilig in een pand met 7 coronalijders, waarvan 
2 naar het ziekenhuis moesten. Weken de 
boodschappen gedaan, ze verzorgd, huishouden 
en koken toen ze weer trek kregen, nergens last 
van. Je kunt me letterlijk in mijn gezicht 
hoesten als Corona-lijder en het doet me niets. 
Covid was niet leuk, maar minder erg dan wat je 
oploopt van water in 3e wereld landen.’ 
----------------------------------------------------------- 
 MvD: 
Op zichzelf is één geval natuurlijk nog geen bewijs, 
daarom nog wat links naar artikelen van mijn hand 
over dit onderwerp, voor de geïnteresseerden. 3 
 

                                                 
3 Zie: 
http://www.marcvandelft.nl/menu40.html    
Zie: 
http://www.marcvandelft.nl/VRAAGSTUKKEN%20ROND%20VIRUSSEN%20-
Yeadon-Montagnier-Lanka-MvD.pdf   
Zie: 
http://www.marcvandelft.nl/DE%20HOROSCOOP%20VAN%20LOUIS%20PAS
TEUR.pdf   
 

http://www.marcvandelft.nl/menu40.html
http://www.marcvandelft.nl/VRAAGSTUKKEN%20ROND%20VIRUSSEN%20-Yeadon-Montagnier-Lanka-MvD.pdf
http://www.marcvandelft.nl/VRAAGSTUKKEN%20ROND%20VIRUSSEN%20-Yeadon-Montagnier-Lanka-MvD.pdf
http://www.marcvandelft.nl/DE%20HOROSCOOP%20VAN%20LOUIS%20PASTEUR.pdf
http://www.marcvandelft.nl/DE%20HOROSCOOP%20VAN%20LOUIS%20PASTEUR.pdf
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De visie van Rudolf Steiner 
Ook Rudolf Steiner en dr. Hamer en vele andere 
alternatieve artsen zijn deze mening toegedaan. 
 
Steiner vergelijkt microben met kikkers die gaan 
kwaken als het regent. 4 
Het is de verwisseling van oorzaak en gevolg. 
Mensen die in ‘besmettingen’ geloven denken bij wijze 
van spreken dat de kwakende kikkers ‘de oorzaak zijn 
van de regen’. 
Steiner zegt dat de microben zich prettig voelen in 
organen die ziek zijn, maar dat zij niet de ziekte 
veroorzaken. 
    
Huisarts Dokter Roger Crijns vergeleek het bij een 
lezing eens met de bacteriën die een lijk verteren dat 
ontbindt. 
De bacteriën die we in enorme hoeveelheden in ons 
hebben (we bestaan voor ¾ uit microben!) zijn 
polymorfe organismen en vormen zich na onze dood 
om tot microben die het dode lichaam verteren. 
Zij en de wormen en maden die ons lichaam verteren 
zijn natuurlijk niet de oorzaak van onze dood, de 
oorzaak van onze dood is het feit dat ons stoffelijke 
lichaam wordt verlaten door haar levenskrachten, het 
etherlichaam. 
                                                 
4 https://www.bol.com/nl/nl/p/ziektes-epidemieen-en-
preventie/9200000016778847 /      - zie de illustraties op de laatste bladzijde 

https://www.bol.com/nl/nl/p/ziektes-epidemieen-en-preventie/9200000016778847
https://www.bol.com/nl/nl/p/ziektes-epidemieen-en-preventie/9200000016778847
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De mensen die in 'besmettingen' geloven denken bij 
wijze van spreken dat de creaturen die na onze dood 
ons lichaam verteren de oorzaak zijn van onze dood. 
  
De Germaanse geneeskunde (dr. Hamer) 
Dr. Hamer zoekt de oorzaak van infectieziekten in 
een psychische shock, een trauma. 
Een trauma beschadigt het corresponderende orgaan 
wat met het probleem samenhangt. 
 

Als het probleem is opgelost dan gaat het lichaam de 
beschadiging herstellen en de microben die we in ons 
hebben is a.h.w. het personeel van ons lichaam. 
Ons lichaam geeft aan de microben de opdracht om 
een infectie te creëren, teneinde de beschadiging te 
repareren. 
    Je kan het ook vergelijken met een beschadigde 
muur. We roepen dan metselaars op om die muur te 
gaan repareren. Die veroorzaken een tijdlang een 
hoop overlast, stof, herrie, afval, etc. maar na dit 
doorstane leed is het muurtje weer als nieuw. 
    De microben die een infectie creëren doen het-
zelfde als die metselaars, we krijgen dan een hoop 
pus, etter en vocht en pijn en misschien zelfs koorts, 
maar uiteindelijk is het orgaan weer mooi opgeknapt 
door de arbeiders van ons lichaam, en dan vertrekken 
zij weer, net als dat de metselaars weer vertrekken 
na gedane arbeid. 
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Wat wij 'ziekte' noemen is dus juist de 'genezing'. 
Koorts, slijm en etter etc. is dus juist een zegen. 
Als de herstelwerkzaamheden af zijn dan verdwijnen 
de microben vanzelf weer want hun klus zit erop. 
 
Het wordt ook wel eens vergeleken met een brand. 
Als er ergens een brand is dan zie je veel 
brandweerwagens. 
Die brandweerwagens zijn echter niet de oorzaak van 
de brand, die willen hem nu juist blussen. 
Zo zijn de microben ook niet de oorzaak van de 
ziekte, maar bewerkstelligen juist het herstelproces 
van de ziekte. 

 
Het averechtse effect van de corona-
maatregelen 
Van daaruit kan men wel zien dat alle maatregelen die 
de regering heeft genomen tegen de corona-ziekte 
volkomen averechts werken en volkomen absurd zijn. 
 

Microben horen bij moeder natuur, we leven ermee in 
volkomen symbiose, en zij zijn niet schadelijk. 
 

Uit proeven met muizen blijkt zelfs dat als we muizen 
steriel proberen op te laten groeien, zonder 
microben, dat ze dan doodziek worden en heel snel 
doodgaan. 
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Kortom, 1.50, mondkapjes, handen steriliseren, geen 
contact met anderen etc. (d.w.z. geen microben 
uitwisselen) is zeer ongezond en maken je juist ziek. 
  

En af en toe 'ziek' zijn, een 'griepje', een 'koutje', 
koorts, niezen, hoesten, keelontsteking, dat is 
volkomen normaal en hoort bij het leven. 
De wintergriep is de jaarlijkse reinigingsbeurt. 
 

Geen enkel probleem dus als je af en toe ziek bent, en 
niks mis mee. 
 

Men maakt van een mug een olifant en men schiet met 
een kanon op een mug. 
 
Vaccinaties en de farma-maffia 
Vaccinaties zijn natuurlijk helemaal volkomen onzinnig 
en lachwekkend. 
Virussen zijn puur een theoretisch concept en er is 
geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. 
Zie mijn artikelen (voetnoot 2). 
 
Virussen bestaan niet en zijn celafval, oftewel 
exosomen. 5 (boodschappers en de vuilophaaldienst) 

                                                 
5 Artikelen over exosomen, zie: 
https://delphipages.live/nl/diversen/exosome  
https://www.beleggersplaats.nl/nieuwsbrieven/macrotrends-
gratis/nieuwsbrieven/16713/stop-de-massa-hysterie.html  
https://danielderweduwen.be/wees-onbevreesd/  
 

https://delphipages.live/nl/diversen/exosome
https://www.beleggersplaats.nl/nieuwsbrieven/macrotrends-gratis/nieuwsbrieven/16713/stop-de-massa-hysterie.html
https://www.beleggersplaats.nl/nieuwsbrieven/macrotrends-gratis/nieuwsbrieven/16713/stop-de-massa-hysterie.html
https://danielderweduwen.be/wees-onbevreesd/
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Je krijgt dus celafval met giftige chemicaliën 
ingespoten als je wordt gevaccineerd. 
 

Zeer gevaarlijk en ongezond en puur vergif, en geen 
enkel vaccin heeft ooit in de geschiedenis ook maar 
één enkele keer zin gehad of ergens voor geholpen. 
 
Alle vaccinaties zijn volkomen onzinnige zwendel met 
als enige doel om gigantisch veel geld te verdienen en 
de burgers op te lichten. 
 
De farma-maffia verdient ca 1000 euro per seconde 
aan hun ‘corona-vaccinaties’, en het zijn criminele 
bedrijven, die ook al vaak vele miljarden aan boetes 
hebben moeten betalen voor hun criminele oplich-
tings- en zwendel-praktijken. (met name Pfizer!) 
 
En de gevolgen voor de gezondheid van kinderen en 
burgers is catastrofaal. 
 

We spreken hier over een fatale genocide en de 
grootste misdaad aller tijden. 
 
De politici die hun absurde en onzalige plannen 
uitrollen, waar wij burgers nooit democratisch voor 
gekozen hebben, zijn alleen maar de loopjongens van 
dit internationale misdaadsyndicaat van oplichters, 
gangsters, gifmengers en massamoordenaars. 
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BESMETTINGEN EN GROEPSRESONANTIE  
Men kan zich nu afvragen: 
Is er dan überhaupt geen sprake van besmettingen? 
Hoe kan het dan dat kinderen en mensen in groepen 
vaak dezelfde ziekte (symptomen) krijgen? 
Hoe komt het dan dat ze dat van elkaar over lijken te 
nemen? 
 

‘Besmettelijkheid’ bestaat alleen wanneer mensen 
a.h.w. zo gevoelsmatig met elkaar meeleven dat ze het 
ziektegevoel (astraal) van elkaar overnemen, oftewel, 
dat ze met elkaar mee resoneren, zoals een snaar van 
de piano mee resoneert met een andere snaar.  
(vrouwen die in groepen leven gaan bv. op een gegeven 
moment op hetzelfde moment menstrueren…) 
 
Warme en koude ziekten 
De antroposofie onderscheidt daarbij ook ‘koude’ en 
‘warme’ ziekten.    
De z.g. Luciferische warme infectieziekten horen bij 
de jeugd, zoals de ahrimanische koude ziekten zoals 
reuma, aderverkalking, kanker bij de ouderdom horen.  
   Kinderen en derde-wereld-volkeren leven meer in 
een groeps-Ik en leven sterk in een met elkaar ‘mee 
resonerende’ groep. 
 Daar komen dus veel de luciferische warme infectie-
ziekten voor, de kinderziekten van de kindertijd, en 
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de derde-wereld-epidemieën. (tyfus, cholera, etc.) 
    
Als je ouder wordt en je wordt meer individu en je 
sluit je steeds meer af van het groepsgebeuren zoals 
de moderne westerse mensen, dan word je daar 
steeds minder gevoelig voor. (IK = weerstand!) 
   Aan de andere kant doemen dan bij het betreden 
van de oudere leeftijd de bekende ouderdomsziekten 
op die berusten op een soort saturnale en verkillende 
ahrimanische verhardings en verstenings-processen. 
 

Epidemieën zijn dus vaak ook een soort terugval in 
een groeps-Ik-gebeuren, zoals de jaarlijkse griep. 
 

Ook was er tijdens de corona-epidemie een geval 
waarbij een heel koor ziek werd.  
Wanneer men koor zingt dan doorleeft men natuurlijk 
ook samen in een groep allemaal dezelfde emoties 
tijdens het zingen, het spreekt dus vanzelf dat 
tijdens het koor zingen men met elkaar mee 
resoneert en elkaars gevoelens overneemt in een  
groepsgebeuren.  
 
Steiner beschrijft ook dat je ‘aangestoken’ kan 
worden door de ontmoeting met een zieke, doordat 
een zieke een bepaalde geur uitwasemt.  
   De ander kan door die geur in zijn astraallichaam 
een soort ‘shock’ krijgen, wat dan de ziekte 
veroorzaakt.  
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Wanneer je je echter gevoelsmatig afsluit van een 
zieke en jezelf blijft en niet 'mee resoneert' met de 
zieke of het 'ziektegevoel', dan kan je niet worden 
'aangestoken'.   
  Zo beschrijft Steiner dat hij eens een leerling les 
moest geven terwijl in dezelfde kamer een zwaar 
zieke moeder lag met de ‘zwarte pokken’…. 
    Hij heeft er toen op gelet om psychisch afstand te 
houden tot de zieke, en sterk in zijn eigen IK-gevoel 
te blijven staan.  
Hij is dan ook niet ‘aangestoken’ of ziek geworden.  

      
BESMETTINGEN EN EXOSOMEN 
Met microben heeft het al dan niet ‘aangestoken 
worden’ al helemaal niks te maken.   
   Sommige deskundigen zeggen dat ‘virussen’ in 
werkelijkheid celafval / exosomen oftewel kleine 
organismen zijn die het gif en de vervuiling uit de 
cellen afvoeren, en dat deze de cel dus ontgiften, wat 
geregeld nodig is. 
En ook worden exosomen als ‘boodschappers’ gezien, 
die zoals de God Hermes/Mercurius boodschappen 
door het gehele lichaam doorgeven. 
  Nu kan het zijn dat deze 'exosomen' signalen kunnen 
afgeven aan andere cellen en organismen, met de 
boodschap dat er gevaar dreigt en dat ze ook hun 
cellen moeten ontgiften.  
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Net zoals acacia's in Afrika aan elkaar doorgeven met 
een stofje dat ze uitwasemen aan andere acacia's dat 
ze een bittere stof in hun bladeren moeten laten 
opstijgen als er ergens een giraf aan hun bladeren aan 
het knagen is. 
     Dan, als die exosomen die boodschap aan andere 
cellen doorgeven, dan kunnen ze andere cellen er toe 
aanzetten hun cellen ook te gaan ontgiften en dan 
zullen deze daarbij hetzelfde soort celafval 
produceren, -  wat door virologen abusievelijk wordt 
aangezien als ‘virussen’ en als ‘oorzaak van de ziekte’, 
maar deze ‘virussen’ oftewel exosomen zijn alleen 
maar een teken of symptoom dat de zieke cellen 
bezig zijn zich van hun vergiffen te ontdoen. 
       
Kortom, het is dus zeer belangrijk dat we het lichaam 
zijn gang laten gaan, als het lichaam het nodig acht 
om koorts en snottebellen en ‘snot-longen’ te 
produceren om zich van vergiffen te ontdoen, dan 
moeten we het lichaam vooral zijn gang laten gaan.  
Niks mis mee.  
Het is een reinigingsproces, en na de 'ziekte' ben je 
ook echt 'beter', ‘beter’ als ervoor.... 
------------------------------------------------------------ 
Marc van Delft    
5-12-2021 
www.marcvandelft.nl  
marcvandelft@gmail.com  

http://www.marcvandelft.nl/
mailto:marcvandelft@gmail.com
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(Steiner citaten) 


