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Waarom zijn oude mensen eerder vatbaar voor 

ziekten? 
Marc van Delft 

 

De laatste tijd worden we al 2 jaar lang via de media gebombardeerd 

met het valse gedachten-concept dat we ziek kunnen worden door 

een 'vreselijk gevaarlijk virus' wat van andere mensen kan 

'overspringen'. 

 

Een virus wat nog nooit is geïsoleerd, waar geen enkel bewijs voor 

bestaat en wat puur een bijgeloof is van een op aanames en op een op 

voorlopige werkhypotheses berustende virologie, die alleen maar 

afgaat op imaginaire en theoretische computermodellen.  

 

Voor de werkelijke oorzaak van de seizoensgriep, als de 'jaarlijkse 

schoonmaakbeurt', zie de BIJLAGE . 

 

 

KOU VATTEN EN HET WARMTE-ORGANISME 

In de volksmond heeft men het vaak over 'kou vatten',  

wat echter door de huidige wetenschap als onzin wordt afgedaan.  

De ‘wetenschap’ gelooft alleen maar dat je ziek wordt van 

'overspringende microben'. 

 

Ik zelf heb mij sinds maart 2020 aan geen enkele corona-regel 

gehouden en ik was tot in januari 2022 al 2 jaar niet ziek geweest, 

alleen zomer 2020 door de hittegolf was ik een paar dagen ziek, en 

dat kwam door de hittegolf, want het was zo warm dat een ventilator 

niet mocht baten.  

Maar zo'n ding geeft ook de hele tijd 'tocht'.... 

Ik werd echt ziek van de hitte.  

Dat had niets met een virus te maken. 

 

Het lichaam reageert op de temperatuur, extreme hitte of kou, daar 

kan je door van slag raken. 
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In de winter is het koud, daarom worden veel mensen ziek in de 

winter, door het 'kou vatten'..... 
 

In januari 2022 heb ik ook kou gevat en was een paar dagen ziek.  

Dat was het gebruikelijke patroon wat ik eens in de paar jaar heb: 

een ontsteking die van boven naar beneden gaat, van hoofd, neus, 

keel, naar longen, van hoofdpijn, snotteren, zware bas, koorts, naar 

keelpijn, naar hoesten, en dan is het weer over.  
 

Het had niets met ‘besmettingen’ of microben te maken, maar puur 

met kou vatten, en misschien ook zorgen, het was ook geen ‘corona’. 

 
Tocht 

Van tocht kan je evenzeer ziek worden! 
 

Ook cavia's worden ziek als ze op de tocht staan, dat staat te lezen 

in een wetenschappelijk cavia-boek. 
 

Dus mensen die beweren dat je alleen maar ziek wordt door 

'microben', dat is onzin, als cavia's ook niet op de tocht mogen staan 

dan kan je weldegelijk ziek worden door kou, hitte of tocht. 
 

Tocht is heel verraderlijk, omdat je je er niet op instelt. 

 

Als je buiten bent in de kou, dan maak je jezelf sterk ertegen, dan 

ben je ook actief en aan het bewegen. 

     

Maar als je gewoon ontspannen ergens zit en er komt dan vrij 

ongemerkt tocht je warmteorganisatie in, bv. van achteren, dan is 

het als een sluipmoordenaar, iets wat stiekem binnendringt.... 

 

De iceman, meneer Hofman, die gaat ook in het ijs zitten, en bloot in 

de sneeuw lopen, en die wordt niet ziek, maar die versterkt het 

strijdbare IK en het warmteorganisme en dat is identiek aan de 

weerstand. 
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HET 'IMMUUNSYSTEEM' 

Weerstand heeft dus ook niets te maken met het 'immuunsysteem' 

die zich zou verdedigen tegen microben, als iets wat zich in de cellen 

of het bloed afspeelt met witte bloedlichaampjes, lymfocyten en T-

cellen, wat zou berusten op herkenning van eerdere infecties of 

microben [wat niet bestaat mijns inziens]…..  

     

Nee, weerstand heeft met de kracht van het IK en de warmte-

organisatie en de innerlijke Mars- en Zonnekrachten te maken, het 

vermogen om vreemde kou en tocht en ook astrale invloeden niet 

binnen in het warmte-organisme en het astraallichaam te laten 

penetreren.  
 

Als het zo was, dat je immuunsysteem na het doormaken van een 

ziekte de 'indringer' herkent en meteen onschadelijk maakt, dan zou 

je iedere ziekte maar één keer kunnen krijgen, maar ik heb bv. 2x de 

bof gehad. 

Een heleboel mensen hebben ook 2 x ‘corona’ gekregen.  

En vaak hebben mensen ieder jaar een griep of een griepje, maar dat 

is in het kader van de 'jaarlijkse schoonmaakbeurt' 
 

 

 

OUDE MENSEN EN HET JEUGDIG VUUR 

Waarom zijn oude mensen eerder vatbaar en gaan sneller dood aan 

infectie- / ontstekingsziekten? 
  

 

Niet omdat hun immuunsysteem tegen microben zou falen, want die 

hebben juist alle ziektes al gehad, dus die zouden juist een enorm 

goed herkenningsvermogen tegen microben moeten hebben. 
    

 

Nee, maar oude mensen die hebben het altijd koud, die moeten hun 

verwarming op 25 zetten, dus hun warmte-organisatie wordt steeds 

slechter, hun weerstand tegen kou, kou vatten, en andere invloeden 

wordt minder.  
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Kortom, het heeft niets met virussen te maken, maar met heit feit 

dat bv. de spiermassa afneemt en daardoor de warmtehuishouding  

minder wordt, de fysiologische Mars- en Zonnekrachten nemen af.... 

 

Oude mensen worden a.h.w. steeds onverschilliger, die worden minder 

snel enthousiast, lopen minder snel 'warm' voor iets, hun marciale 

'toornaderen' zullen minder snel opzwellen, het jeugdig 'vuur' blust 

uit, ze maken zich minder snel druk om iets...  
 

Dat alles zijn de typische Zonne- en Mars-krachten in lichaam en ziel 

die met met de warmte- en weerstands-processen samenhangen.  
 

Ze zullen minder snel getroffen worden door de 'vurige tongen' van 

de 'heilige geest', door het 'godsvuur', en dan juichend bloot naar 

buiten lopen al roepende: Eureka !  Ik heb een goddelijke ingeving 

gehad! 

 

 

DE SATURNUS-FASE - DE LEVENSAVOND 

Men komt in de 'Saturnus-fase', de herfst en winter van het leven, 

en ook in de natuur nemen dan de warmtekrachten af. 
 

Veel leven sterft af in de winter, veel planten en dieren zijn dan dood 

of weg, in winterslaap, overleven onder grond als eitje af zaadje, 

alleen de grote sterke dieren met een sterk warmte-organisme, de 

herten en wolven e.d. kunnen overleven, en vaak met moeite. 
 

De doods- en afbraak-processen nemen steeds meer toe in het 

lichaam in de 'levensavond'. 

 

 

OORZAKEN VAN ZIEKTE 

Doch ook een jonger iemand die veel sport als ondersteuning van de 

weerbaarheid kan door iets 'gepakt' worden en ziek worden... 

 

Tocht en kou kan natuurlijk verraderlijk zijn. 
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En men kan vergiftigd worden door een injectie zoals momenteel veel 

gebeurt. 

[zie de bijlage] 
 

Of verkeerd eten, of je verslikken etc.  

 

Maar ook kan de invloed ‘astraal’ zijn: 

Als je een zieke ontmoet dan kan je door de geur van slag raken, en 

ziek worden. (volgens Rudolf Steiner) 
 

Of als je een zieke ontmoet en je leeft te veel mee met die persoon 

dan kan je ook ziek worden. 

(ook dat beschreef Rudolf Steiner, hoe hij les moest geven in een 

kamer waar iemand zwaar ziek lag met zwarte pokken; door innerlijk 

afstand te houden is hij niet ziek geworden of is niet ‘aangestoken’) 

 

En volgens dr. Hamer word je ziek door een conflict of een shock.  

Dat is allemaal astraal.... [gevoelsmatig, - en ‘aansteken’ berust op 

resonantie door het morfogenetische veld! (Rupert Shelldrake)] 

 

 

OUDE DAGS LONGONTSTEKING 

Veel oude mensen sterven aan een longontsteking, dat is killer 

nummer een voor oude mensen. 

 

Mijn oude moeder van 93 stierf bv. aan een longontsteking. 
 

Dat had niets met een virus te maken. 

 

Ze was totaal uitgeblust in haar levensavond, ze wilde niks meer eten, 

ze luste niks meer, had moeite met slikken, ze wilde alleen nog maar 

op bed liggen, ze had geen krachten meer, ze was zo mager als een 

lat. 

 

Ze kon ook nergens meer warm voor lopen. 

Ze was bv. altijd gek op klassieke muziek geweest en luisterde altijd 

de hele dag naar radio 4. 
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Op de laatste dag van haar leven in september 2016 was er een 

radio-uitzending van het eerste concert met de nieuwe dirigent van 

het concertgebouworkest die een van de meest indrukwekkende 

werken ooit geschreven uitvoerde. 

De 2e symfonie van Mahler, met het adembenemende opstandings-

slotkoor.  

    Toen ik binnenkwam zette ik de radio aan om haar het 

indrukwekkende slot te laten horen. 

Normaal zou ze dat geweldig hebben gevonden, maar nu kwam er geen 

enkele reactie. 

Al het vuur en enthousiasme was uitgeblust. 

 

Ze had longontsteking gekregen doordat ze niet meer kon slikken, 

daardoor was eten in haar bronchiën of longen gekomen, maar ze had 

ook geen kracht meer om te hoesten, om het eruit te hoesten. 

   Dus er kwam rommel in haar longen terecht waar het niet hoort. 

Wat gaat dan het lichaam doen? 

Het gaat proberen door middel van een ontsteking de rommel te 

verwijderen. 

Want een ontsteking is juist een genezingsproces, het lichaam 

probeert via een ontsteking de rommel te verwijderen, via snot en 

slijm en etter etc. 
 

Niks virussen dus!! 

 

Zonder de ontsteking zou de rommel in de longen blijven zitten en 

dat moet worden verwijderd. 

    

De oude mens sterft dan aan de complicaties van de ontsteking, het 

lichaam kan dat niet meer aan. 

De krachten ontbreken om dat hele zware genezingsproces door te 

maken, wat toch vaak behoorlijk veel kracht vergt. 

 

Men sterft dan eigenlijk meer aan de uitputting. 

 

Dit is een veel voorkomende doodsoorzaak bij [hele] oude mensen. 
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Men sterft dan eigenlijk omdat de levenswil is uitgeblust, men geeft 

het op.  

 

Dat heeft ook met het karma te maken, men sterft ‘omdat het zijn / 

haar tijd is’…. 

 

Hans Stolp schreef over het overlijden: 

“Ik verheug me er zeer op hen straks weer te mogen ontmoeten als ik 

ook geroepen word om terug te keren naar huis”.  

[verwachting nr. 102, blz. 7] 

 

Met virussen heeft het overlijden dus niks te maken en met het niet 

bestaande en totaal onbewezen coronavirus al helemaal niet. 

 

 

Het spreekt vanzelf dat men zich in de oude dag sterk kan maken 

door actief te blijven, door vurig doelen te blijven nastreven, door 

het innerlijk vuur brandende te houden.  

 

Mijn grote voorbeeld was meneer de Munk, die tot zijn 90e boeken 

schreef, lezingen gaf en heel Europa doorreisde om opera's te 

bezoeken. 

 

Maar op een goede dag zal ook voor de meest vurige, strijdbare 

naturen het moment komen dat de dood op de stoep zal komen te 

staan, want tot nu toe heeft nog nooit iemand het eeuwige leven 

gehad.  

 

Marc van Delft 

22-1-2022 

(2-3-2022) 

========================================== 
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BIJLAGE  

-------------------------------------------- 

Deze dokter, dokter Deemans legt bij een gemeenteraads- 

bijeenkomst van Horst aan de Maas op geniale en treffende manier in 

10 minuten uit hoe de vork in de steel zit wat betreft de jaarlijkse 

griep en de corona-crisis, de besmettings mythe en de virus mythe, 

en de genocide door de 'vaccins', en waarom de maatregelen geen 

enkel effect hebben en waarom er van de prognoses van virologen nog 

nooit iets is uit gekomen. 
 

 Zie:   

https://twitter.com/5djindji/status/1458917801427714049   

 

IN ZIJN GEHEEL: 

https://www.facebook.com/joyce.voesten.5/videos/65115771256053

4  

============================================================== 

 

TOESPRAAK VOOR DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE 

MAAS DOOR DOKTER DEEMANS: 
 

Sinds 1976 is de relatie tussen politiek en geneeskunst dramatisch 

veranderd. 
 

Als je 3 jaar geleden aan een willekeurige arts ergens op de wereld 

gevraagd zou hebben : 

We hebben een griep, 98% van de mensen heeft er geen last van. 

2% wel, als ze boven de 80 zijn, overgewicht hebben, hart- en 

vaatziekten hebben, of diabetes. 

En daarvan gaat 15 promille [0,15 of 1,5 % ?] dood. Van die 2%. 

Zou jij voor die griep een vaccin willen hebben?  

 

Ik kan je garanderen, er zou geen arts op de wereld zijn die zou 

zeggen: 

'Ja, doe maar. Daar zitten we echt om te springen!' 

Maar we weten allemaal dat de overheid een andere koers is gaan 

varen. 
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OVER DE JAARLIJKSE GRIEP 

Beste aanwezigen, het Paasfeest valt op de eerste zondag na de volle 

maan na het begin van de lente. 

En die datum volgt daarmee de cyclische ordening van de kosmos 

waarin wij leven.  

 

Ook de jaarlijkse griep volgt een kosmisch ritme. 

Het menselijk lichaam is namelijk een zelfreinigend systeem, en een 

of 2x per jaar is de grote schoonmaak nodig. 

 

Net zoals we ’s morgens moeten plassen omdat onze nieren afval 

afvoeren van de herstelwerkzaamheden van de nacht. 

En al vele tientallen jaren zakt de griepepidemie dramatisch weg 

rond Pasen. 

 

Pasen is niet voor niks het feest van de verlossing 

De griep is dezelfde zuivering van ons lichaam als Pasen van onze ziel. 

 

Bij de grote schoonmaak van ons lichaam scheiden onze cellen kleine 

bolletjes af, bolletjes met afval, die in de vorm van snot en diarree 

naar buiten komen. 

In de geneeskunde heten die bolletjes exosomen. 

Je kunt ze onder een elektronenmicroscoop zien. 

Hoe meer troep je lichaam op moet ruimen, hoe meer bolletjes, hoe 

meer snot, hoe meer diarree. 

Virologen denken dat die bolletjes de oorzaak zijn van die snot en 

diarree.  

Dat ze van buiten ons lichaam komen, en ons ziek maken. 

Dat heet de 'besmettingstheorie'. 

 

Deze besmettingstheorie is nog nooit bewezen. 

 

Het is precies andersom. 

Als je ziet dat bij een brand altijd brandweerauto's staan concludeer 

je ook niet dat die de brand veroorzaakt hebben. 
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Als we troep opruimen in ons lichaam noemen we dat 'ziek' omdat we 

ons niet lekker voelen. 

Maar koorts maakt ons juist weer 'beter'. 

Daar komt geen 'virus' aan te pas. 

 

Nu begrijpt u, denk ik, waarom LOCKDOWNS helemaal geen effect 

hebben op de seizoensgriep. 

 

Mondkapjes niet, 1,5 meter niet, avondklok al helemaal niet. 
 

Dat is ook de reden waarom de voorspellingen van virologen en 

epidemiologen tot nu toe nog nooit uitgekomen zijn. 
 

Er waren geen miljoenen doden.  

Er was geen enkele medische reden om de lockdown na Pasen 2020 

voort te zetten. 
 

En toen kwam de veranderde relatie tussen politiek en geneeskunde 

pas echt aan het licht. 

 

 

OVER DE VACCINS 

Vorige maand gaven 3 Duitse patholoog-anatomen een 

persconferentie waarin ze resultaten presenteerden van 10 mensen 

die in aansluiting op de injectie overleden waren. 

 

Op de afbeeldingen ziet u wat er in hun bloed zat. 

Rare vormseltjes, het lijkt op een microchip, een rechthoekig ding, 

een stalen splintertje,  

Allerlei dingen die het menselijk lichaam zelf beslist niet kan maken. 

 

Professor Buckhardt zei met ontzetting in zijn ogen: 

 

"Ik zie bij deze mensen veranderingen in de cellen en de weefsels  

die ik in mijn 50-jarige carrière bij 10.000 lijkschouwingen nog nooit 

heb gezien." 
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Het slechte nieuws is dus, dat het zomaar zou kunnen, dat die 

voorspelde miljoenen doden alsnog komen. 

 

Niet door het zogenaamde 'virus', maar door de gifcocktail die onder 

naam van het 'vaccin' wordt ingespoten. 

 

We zien dan ook wereldwijd, na de vaccinatie-campagne, een toename 

van de sterfte. 

 

[-Hij laat nu beelden zien van hartcellen, rechts met lymfocyten, 

ontstekingscellen, dat is hartontsteking. Het gevolg van de 

prikcampagne] 

 

Prognose is dat de meeste mensen die dat hebben binnen 10 jaar 

sterven.  

 

Dat betekent dat al die jeugdigen, waarvan wij de getallen langzaam 

maar zeker zien stijgen, die myocarditis hebben, dat die er over 10 

jaar niet meer zullen zijn. 

 

[Daarna heeft hij het over de moord op Kennedy en 11-9.] 

 

De samenstelling van het vaccin is door de minister van VWS tot 

staatsgeheim verklaard, maar we weten nu wat er in zit. 

 

-Grafeen-oxide, nano-deeltjes, waar je immuunsysteem zich niet 

tegen kan verdedigen.  

 

-Aluminium nano-deeltjes, waar je alzheimer van krijgt. 

 

-Kwik, een van de meest giftige stoffen, ribosomen, die stapelen in 

de eierstokken van de meisjes die de kinderen van de toekomst 

zouden moeten baren. 

 

-Weefsel van apennieren, weefsel van menselijke foetussen. 
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BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 

Ik vraag aan de raad: wat hebben wij als burgers van deze gemeente 

nog voor reden om de overheid te volgen... 

 

Moet Den Haag  niet juist luisteren naar wat er bij de burger leeft? 

 

Ook wij hier zouden moeten voorkomen dat de mensheid van binnen 

uit wordt opgeblazen en van alle kanten wordt beschoten. 

 

Burgerlijke ongehoorzaamheid is in deze bizarre tijden synoniem 

geworden met lijfsbehoud.... 

 

Elke jongere die wij van deze gifcocktail kunnen wegrukken zal ons 

over 10 jaar dankbaar zijn. 

 

Waarom zou Horst aan de Maas niet de eerste gemeente kunnen 

worden waarbij burgerlijke ongehoorzaamheid gemeentebeleid 

wordt? 

Dank u wel. 

  

================================= 

  

 

 

 

 

 

 


