
INFECTIE: De gerenommeerde Canadese wetenschapper Dr. Dennis Rancourt onderzocht de complete weten-

schappelijke lectuur over mondkapjes. Hij ontdekte dat alle studies aantonen dat mondkapjes geen bescherming 

bieden tegen virussen. Integendeel: door het opstapelen van vocht, vuil en bacteriën binnen het mondkapje, en 

door onjuist gebruik, neemt de kans op infectie toe. Dat wordt bevestigd door het BMJ Medical Report. 

HERSENSCHADE: De Duitse neurologe Dr. Brisson waarschuwt dat mondkapjes blijvend hersenletsel 

veroorzaken. Het opnieuw inademen van uitgeademde lucht zorgt voor een te laag zuurstofgehalte en een te 

hoog gehalte aan koolstofdioxide. Hersenen zijn daar gevoelig voor. Signalen zijn hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, 

concentratieproblemen en trager reactievermogen. Na gewenning verdwijnen deze symptomen, maar de hersen-

beschadiging gaat door. Hersenschade komt vaak tot uiting op latere leeftijd. Dan is het helaas te laat.

BEROERTES: Tandartsen waarschuwen dat mondkapjes leiden tot een 50% toename van onsteking in 

het tandvlees. Mensen met mondkapjes ademen immers meer door de mond, waardoor het speeksel opdroogt. 

Speeksel bevat bacteriën die onze mond gezond houden. Bij uitdroging wordt tandvlees vatbaar voor infecties. 

Ontstekingen van het tandvlees zijn een belangrijke oorzaak van hartaanvallen en beroertes.

LONGONTSTEKING: Mondkapjes leiden tot bacteriële longinfecties, die hoofdoorzaak waren van sterfte 

tijdens de Spaanse griep in 1920. Longontstekingen worden vandaag onterecht als covid geregistreerd, waardoor 

verborgen blijft dat mensen sterven door het mondkapje. 

STRESS: Mondkapjes veroorzaken chronische stress, die oorzaak is van veel ernstige gezondheidsklachten. 

Aanhoudende stress beschadigt het zenuwstelsel en veroorzaakt depressie en angststoornissen.

Op deze website vind je alle medische en wetenschappelijke bronnen,  

plus veel meer levensbelangrijke informatie:

M   NDKAPJES
W AT  G E R E N O M M E E R D E  W E T E N S C H A P P E R S  O N T H U L L E N

STOP WORLD CONTROL WERKT OP INTERNATIONAAL NIVEAU SAMEN MET LEIDINGGEVENDE ARTSEN, WETENSCHAPPERS EN JURISTEN


