
Onderwerp:	Mijn	wetenschappelijke	vindingen	

Den	Haag,	29	September	2011																																																																										

 
 

Geachte	mevrouw	Schippers,	

In	verband	met	de	brief	van	30	Juli	2009	onder	ons	kenmerk	CZ/TSZ-2947483	en	de	
brief	van	22	september	2011	aan	de	wetenschapsredacOe	van	o.a.	De	Volkskrant,	NRC,	
Trouw	en	Elsevier	wil	ik	u	graag	adviseren	om	mijn	brief	eerst	te	lezen	en	vervolgens	te	
bewaren	in	een	gouden	kluis.	Verder	adviseer	ik	medisch	specialisten	oogheelkunde	
wereldwijd	om	geen	operaOes	meer	uit	te	voeren	voor	scheelzien,	omdat	dit	niet	meer	
nodig	is.		

Hoogachtend,	

SYMMETRY	BODY	

Kopie	aan:	Zorg	Onderzoek	Nederland	Medische	wetenschappen	[ZonMw],	NOS,	
nog@oogheelkunde.org	[Nederlands	Oogheelkundig	Gezelschap]		
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Subject:Betreft: Amputatie, bijv. van 
                           arm, been, borst 
 
 
!3 Oktober 2011 
 
Weledelgeleerde mevrouw Korrf de Gidst,


Enige	Ojd	geleden	leende	ik	een	boek	van	de	openbare	bibliotheek	van	Den	Haag.	
Het	ging	over	borstkanker	en	ik	wilde	het	gewoon	doorbladeren.	Het	boek	beva]e	
verhalen	van	paOënten	en	hoe	die	zich	vóór	de	operaOe	voelden.	Op	een	gegeven	
moment	merkte	ik	hoe	bij	het	lezen	de	tranen	over	mijn	wangen	liepen,	geheel	
onverwachts.	Een	paOënte	nam	samen	met	haar	man	in	de	badkamer	bij	een	glas	
wijn	een	kaarslicht	afscheid	van	haar	borsten.	De	volgende	dag	vond	de	ingreep	
plaats.	

Op	mijn	veerOende	ben	ik	gaan	wielrennen.	Ook	kreeg	ik	toen	de	wens	om	
burgemeester	van	een	stad	te	worden	en	fietspaden	aan	te	laten	leggen.	Toen	ik	
even	later	toevallig	in	Nederland	was,	maakte	zich	een	grote	verbazing	van	mij	
meester:	Fietspaden	bestaan	dus	werkelijk! 

Zo’n	veerOen	jaar	geleden	zag		ik	een	fietser	in	de	duinen.	Hij	stapte	af	en	begon	
vruchten	te	plukken.	Enige	Ojd	later	belandde	hij	als	gehandicapte	op	een	scooter.	
Weer	later	zag	ik	hem	zonder	been.	Ik	zie	vaak	hoe	hij	vanaf	zijn	scooter	naar	
wielrenners	kijkt	zodat	hij	ze	beter	kan	zien.	Maar	hij	kijkt	met	verdriet	naar	de	lucht,	
de	bomen,	de	weg,	de	mensen,	de	vogels	–	en	hij	wacht	op	de	dood.	Het	benauwt	
mij	dat	ik	niets	voor	hem	kan	doen,	maar	met	mijn	grote	plan	voor	deze	wereld	kan	
ik	volledig	garanderen	dat	de	volgende	generaOe	mensen	de	gezondste	generaOe	is	
die	ooit	op	deze	aarde	geleefd	heee.	Met	SYMMETRYBODY	gaat	de	noodzaak	van	
amputaOe	namelijk	tot	het	verleden	behoren. 
 
Helemaal	alleen	heb	ik	programma’s	voorbereid	waarmee	ik	wereldwijd	300	
projecten	kan	starten,	met	de	volledige	zekerheid	op	genezing	van	meer	dan	200	
ziektes.		

Hoogachtend, 

SYMMETRYBODY  
 
 
Kopie	aan:	Zorg	Onderzoek	Nederland	Medische	wetenschappen	[ZonMw],	de	
Minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	Rob	van	Gijzel,	redacOe	NOS,	
Borstkankervereniging	Utrecht,	GGD	
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Onderwerp:	Dynamisch	antwoord,  
																							project	stopzeBen	

Datum	13	Oktober	11	

 

Edelachtbare	heer	Van	Gijzel	(voorzi]er	Brains	Unlimited)	

Surfend	op	het	internet	kwam	ik	op	mijn	zoektocht	naar	iemand	die	bij	mijn	
onderwerpen	past	Brains	Unlimited	tegen	–	in	het	hart	of	Europa.	Ik	heb	de	video	
een	aantal	keren	bekeken,	vooral	de	passages	waar	u	aan	het	woord	bent.	Uw	taal,	
uw	woorden	en	concepten	zijn	krachOg,	scherp	en	zeer	duidelijk.	Ik	heb	er	keer	op	
keer	naar	geluisterd.	Waren	er	landelijke	verkiezingen,	ik	zou	op	u	als	minister-
president	hebben	gestemd.	

De	paden	uit	het	verleden,	de	manier	hoe	we	gisteren	dachten	en	handelden,	willen	
wij	herva]en.	Dat	is	echter	volstrekt	ontoereikend	om	antwoorden	te	vinden	op	
vragen	van	morgen.	

We	zullen	anders,	beter,	sneller,	dynamischer	moeten	worden	om	de	uitdagingen	
van	morgen	het	hoofd	te	bieden.	

De	dynamische	antwoorden	waarnaar	u	op	zoek	bent,	heb	ik	vijf	jaar	geleden	
openbaar	moeten	maken.	Ik	heb	lang	gewacht	op	mijn	mond	open	te	doen.	

Het	klinkt	misschien	vreemd,	maar	in	mijn	jeugd	droomde	ik	ervan	om	burgemeester	
te	worden.	Wielrennen	was	een	van	mijn	favoriete	bezigheden.	In	mijn	geboorteland	
–	weer	weg	van	Europa	–	bestonden	geen	fietspaden,	en	daar	wilde	ik	als	
burgemeester	later	voor	gaan	zorgen.	Toen	wist	ik	niet	dat	het	concept	„fietspaden“	
in	Nederland	allang	bestond.	Voor	mijn	gevoel	had	ik	toen	een	dynamisch	antwoord	
gevonden.	

U	zoekt	naar	dynamische	antwoorden	op	de	oorzaak	van	ziektes	zoals	Alzheimer,	
Parkinson,	epilepsie,	schizofrenie	en	mulOpele	sclerose.		

Met	het	zoeken	naar	en	vinden	van	dynamische	antwoorden	ben	ik	een	levenlang	
niet	opgehouden.	Zo	heb	ik	wetenschappelijk	aantoonbaar	ontdekt	dat	hoe	erger	
ons	Body	uit	symmetry	is	(ASYMMETRYBODY),	des	te	slechter	het	onze	hersenen	
vergaat.	Of,	posiOef	gesteld:		hoe	meer	ons	Body	in	symmetry	is	(SYMMETRYBODY),	
des	te	beter	en	gezonder	de	hersenen	funcOoneren.	
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Goed…	Hier	in	Nederland	heb	ik	mijn	fietspaden.	Ik	hoef	dus	geen	burgemeester	
meer	te	worden.	En	u	heee	nu	mijn	dynamisch	antwoord	op	tal	van	
geldverslindende	gezondheidsproblemen.	

Vanuit	mijn	professionele	hoedanigheid	geef	ik	u	het	advies	om	het	project	Brains	
Unlimited	stop	te	ze]en.	Het	lijkt	erop	of	u	water	naar	de	zee	draagt.	

Het	goede	nieuws	is	dat	ook	u	in	de	toekomst	“SYMMETRYBODY”	kunt	worden.	

Hoogachtend,	

SYMMETRYBODY	

Kopie	aan:	Zorg	Onderzoek	Nederland	Medische	wetenschappen	[ZonMw],	de	
Minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	drs.	Guy	Peeters	UM.	

⬇	
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Betreft: de oorzaak van 
             oogziektes a t/m z


Datum	26	oktober	2011	

Hooggeleerde	heer	J.R.	Vingerling,	

Op	22	Oktober	2011	heb	ik	om	23.00	uur	een	e-mail	aan	u	verzonden.	De	reden	
hiervoor	is	uw	belangstelling	voor	de	oorzaken	van	oogziektes	en	uw	oproep	aan	
landen	zoals	de	VS,	Singapore,	Australië	en	China	om	samen	te	werken	op	het	gebied	
van	oogziektes	(25	maart	2011).	Er	is	dus	grote	belangstelling	voor	alles	wat	met	
onze	ogen	–	ons	koningsorgaan	–	te	maken	heee.		

Ook	hebben	uw	collega's	opgeroepen	tot	meer	samenwerking.	o.a.	dr.	Nicole	Naus,	
dr.	Emine	Kilic	met	Dion	Paridaens,	Annelies	de	Klein,	dr.	Robert	Kuijpers,	Tom	
Miso]en,	Seerp	Baarma,	MarOn	van	Hagen,	prof.	dr.	Huib	Simonsz,	het	Radboud	
Ziekenhuis	enzovoort.	

Een	Ojd	geleden	zat	in	de	trein	om	ergens	te	gaan	sporten.	Opeens	zag	ik	dat	ik	naast	
een	blinde,	wanhopige	man	zat.	Dat	was	heel	toevallig.	Mijn	eerste	vraag	aan	hem	
was:	“Meneer,	wat	is	uw	wenst?”	De	man	zei:	“Ja…,	ik	tel	af	en	wacht	op	het	einde.”	
Ik	vroeg	hem	waarom?	Hij	vertelde	me	dat	hij	Oen	jaar	geleden	plotseling	blind	was	
geworden.	Ik	gaf	hem	een	signaal	en	de	stevig	hoop	om	het	zicht	weer	terug	te	
krijgen.	Toen	zag	ik	een	glimlach	op	zijn	gezicht.	

Ik	heb	ter	plekke	de	iris,	pupil	en	cornea	van	de	blinde	man	onderzocht.	Zijn	
traanklieren	leken	normaal	te	funcOoneren.	Helaas	moest	deze	man	al	snel	de	trein	
verlaten	op	het	staOon	van	zijn	bestemming.	Omdat	ik	zo	met	hem	bezig	was,	vergat	
hij	zijn	tas	mee	te	nemen.	Ik	sprong	hem	achterna	met	zijn	tas	waardoor	ik	bijna	de	
trein	miste.	

Wat	ik	ook	vaak	doe	is	achter	blinden	aan	te	lopen	of	hen	diep	in	de	ogen	kijken.	Ik	
maak	foto’s	die	ik	thuis	uitvergroot	en	zorgvuldig	bestudeer.	Dat	is	beter,	goedkoper	
en	gemakkelijker	dan	een	MRI-scan.	Inmiddels	kan	ik	binnen	en	kwarOer	uitleggen	
waarom	ogen	het	zicht	verliezen	en	blind	worden	en	het	zicht	kunnen	herwinnen.	Is	
dat	niet	van	onschatbare	waarde?	Is	dit	niet	briljant?	Dit	is	een	revoluOe	binnen	de	
medische	wereld	–	precies	wat	u	wenst.	

Verder	kan	ik	de	oorzaak	van	alle	oogklachten	en	oogziektes	van	a	tot	z	in	een	korte	
lezing	en	gemakkelijk	begrijpbaar	uitleggen.		

Daarbij	leg	ik	bijvoorbeeld	uit	hoe	de	m.rectus	medialis	en	m.rectus	lateralis	werken	
[hoe	komen	bij	Chiasma	opOcum,	corpus	geniculatum	laterale	te	blokkeren]		hoe	het	
besturing	systeem	van	vezels	werkt,	waarom	mensen	scheel	zien	of	keratoconus,	
cataract,	glaucoom,	maculadegeneraOe	krijgen	en	wat	de	oorzaken	van	blind	worden	
zijn.	Mensen	hebben	het	accommodaOevermogen	van	hun	ogen	zelf	in	de	hand.	Dat	
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heee	met	ouderdom	niets	te	maken.	Tot	het	einde	van	het	leven	kunnen	mensen	
hun	ogen	helder	en	scherp	houden.	Kunstlenzen	worden		in	de	toekomst	helemaal	
overbodig.	

In	de	eerste	plaats	wil	ik	adviseren	om	met	onmiddellijke	ingang	te	stoppen	met	
operaOeve	ingrepen	bij	scheelzien	omdat	dit	een	zeer	zware	en	onnodige	ingreep	is	
voor	ons	koningsorgaan.	

Ten	tweede	is	het	niet	meer	nodig	om	bij	staar	lensimplantaOe	toe	te	passen,	al	naar	
gelang	de	leeeijd	van	de	paOënt.	Over	15	tot	20	jaar	is	deze	ingreep	met	zekerheid	
niet	meer	nodig,	want	de	volgende	generaOe	zijn	de	gelukkigste	mensen	die	ooit	op	
aarde	geleefd	hebben.	

Ten	derde	adviseer	ik	om	lensimplantaOes	ten	gevolge	van	staar	niet	meer	toe	te	
passen	op	jonge	mensen.	Met	specifieke	en	door	mij	ontwikkelde	
bewegingsoefeningen	kunnen	oogaandoeningen	zoals	strabisme	en	staar	namelijk	
volledig	herstellen.	

Gezonde	hersenen	zi]en	in	een	gezond	lichaam.	

																																																																																		 

Met	de	meeste	hoogachOng,	

SYMMETRYBODY®	

Kopie	aan:	 Prof.	dr.	Hendrikse	UM,	prof.	dr.	Huib	Simonsz,	de	Minister	van	
Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport.	

⬇	
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Hooggeleerde heer Han van Krieken 

Het	vastleggen	van	gegevens	als	eigendom	is	belangrijk	voor	de	
medische	wereld.	De	registraOe	kost	Ojd	en	geld	en	ook	nog	eens	stress	
als	men	iets	ontdekt.	RegistraOe	is	het	tweede	pasport	van	de	mens,	
dat	een	levenslang	geldig	blije.	Op	het	moment	waarop	je	afscheid	
neemt	van	deze	wereld,	staat	de	naam	van	die	persoon	voor	goed	in	
het	geheugen	van	mensen	gegrie.	Dat	is	de	betekenis	van	een	goede	
registraOe	als	tweede	pasport!	Heel	veel	mensen	gaan	een	naam	
zoeken	en	gaan	dan	pas	onderzoek	doen.	De	ander	doet	eerst	
onderzoek	en	laat	zich	daarna	pas	registreren.	

Goed,	nu	komt	u	in	mijn	verhaal.	Meer	dan	elf	jaar	heb	ik	
wetenschappelijk	bewegingsonderzoek	gedaan,	op	basis	van	mijn	eigen	
vermogen	en	concept.	Dit	onderzoek	heb	ik	in	2009	afgerond	en	het	
resultaat	is	een	”revoluOe	binnen	de	medische	wereld”.	

Met	specifieke	bewegingen	kan	de	beoefenaar	de	ogen	helder	en	
scherp	houden.	Dat	betekent	dat	heel	veel	blinden	de	wereld,	de	
natuur,	de	mensen,	de	dieren	en	de	zee	weer	kunnen	zien.	De	volgende	
generaOe	zijn	de	gelukkigste	mensen	op	deze	aarde.	De	kans	is	te	groot	
dat	sommige	mensen	geen	bril	meer	nodig	hebben.	Met	andere	
woorden:	ik	houdt	de	verklaring	en	succesvolle	behandeling	van	
oogziektes	in	handen.	alsmede	ook	de	oorzaak	van	kanker.	

De	mooiste	uitkomst	van	mijn	jarenlange	onderzoek	is	dat	ik	achter	de	
oorzaak	van	meer	dan	tweehonderd	ziektes	ben	gekomen.	Mijn	
belangrijkste	wetenschappelijk	vindingen	blijven	echter	de	verklaring	
en	behandeling	van	oogziektes	en	de	verklaring	van	kanker.	Dat	is	
registraOe	en	zolang	u	leee,	zit	ik	in	uw	geheugen.	U	mag	mij	
uitnodigen	voor	een	korte	lezing	van	vijf	minuten.	Meer	Ojd	heb	ik	niet	
nodig.	Onze	Minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	is	al	
bekend	met	mijn	concept.		

Hoogachtend,	

Giovanni	Tavakolli					
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Datum	13-03-13	

Zeereerwaarde	zeer	geleerde	heer,	

Vanaf	2009	heb	ik	brieven	over	mijn	wetenschappelijk	bewegingsonderzoek	naar	
onze	Minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	verzonden.	Daarin	heb	ik	
gemeld	dat	ik	veel	veranderingen	in	deze	wereld	heb	gebracht.	In	een	eerste	
antwoord	op	mijn	brieven	werd	mij	geadviseerd	om	in	contact	te	komen	met	
ZonMw.nl.	Helaas	werd	ik	door	Mv.	Simone	Korff	de	Gidst	(	ZonMw.nl	)	niet	
fatsoenlijk	behandeld	en	werd	ik	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd.	

Het	doel	van	het	contact	was	dat	zij	mondiaal	en	met	onmiddellijke	ingang	
operaOeve	ingrepen	bij	scheelzien	(strabisme)	zou	beëindigen.	Een	dergelijke	
operaOe	is	voor	kinderen	een	zware	ingreep		

Op	26	oktober	2011	heb	ik	een	brief	aan	professor.	dr.	J.R.	Vingerling	en	zijn	collega’s	
verzonden,	waarin	ik	onder	andere	het	onderstaande	heb	geschreven:	

-	 In	de	eerste	plaats	adviseer	ik	om	operaOeve	ingrepen	bij	strabisme	met	
onmiddellijke	ingang	stop	te	ze]en.	Zo’n	operaOe	is	een	zware	ingreep	voor	de	
ogen	–	het	menselijk	koningsorgaan.	

-	 Ten	tweede	is	het	niet	meer	nodig	om	bij	staar	lensimplantaOe	toe	te	passen,	
al	naar	gelang	de	leeeijd	van	de	paOënt.	Over	15	tot	20	jaar	is	deze	ingreep	
met	zekerheid	niet	meer	nodig,	want	de	volgende	generaOe	zijn	de	gelukkigste	
mensen	die	ooit	op	aarde	geleefd	hebben.	
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-	 Ten	derde	adviseer	ik	om	lensimplantaOes	ten	gevolge	van	staar	niet	meer	toe	
te	passen	op	jonge	mensen.	Met	specifieke	en	door	mij	ontwikkelde	
bewegingsoefeningen	kunnen	oogaandoeningen	zoals	strabisme	en	staar	
namelijk	volledig	herstellen.	

In		het	verleden	heb	ik	een	groot	aantal	pogingen	gedaan	om	oogspecialisten	en	
oncologen	om	de	tafel	te	krijgen.	Deze	specialisten	steken	echter	hun	kop	in	het	zand	
en	schamen	zich	ervoor	om	met	mij	contact	te	maken	

Ook	aan	de	WereldgezondheidsorganisaOe	(WHO),	the	Lancet	en	de	Nederlandse	
wetenschappelijke	vakbladen	heb	ik	in	het	verleden	een	groot	aantal	brieven	
verzonden.	Een	reacOe	hierop	heb	ik	nooit	mogen	ontvangen.	

Daarom	wend	ik	mij	vandaag	tot	u,	want	met	uw	medewerking	wil	ik	mijn	klachten	
over	de	afwijzing	van	mijn	wetenschappelijke	bewegingsonderzoek	voorleggen	aan	
mevrouw	Margaret	Chan,	directeur-generaal	van	de	WHO.	Nog	liever	zie	ik	haar	in	
de	Haagse	rechtbank	rond	de	tafel	zi]en	met	de	belangrijkste	hoogleraren	van	deze	
wereld.	Er	moet	dan	gesproken	worden	over	het	feit	dat	het	Oncologieboek	van	
G.J.H.	van	de	Velde,	J.H.M.	van	Krieken,	P.H.M.	de	Mulder	en	J.B.	Vermorken	(ISBN	
978	90	313	41	771)	niet	meer	van	deze	Ojd	is.	De	grootste	slachtoffers	van	onnodige	
medische	handelingen	zijn	in	deze	Ojd	helaas	jongeren	en	vrouwen.																																																				

Studenten	geneeskunde	die	later	arts	of	specialist	worden,	zijn	in	feite	onschuldig.	Ze	
hebben	hun	kennis	immers	vergaard	aan	de	hand	van	onjuiste	medische	
vakliteratuur	en	studieboeken.	Zolang	niets	verandert,	moet	dus	internaOonaal	een	
schorsing	van	vijf	jaar	voor	medische	faculteiten	vastgelegd	worden.	

Tot	dit	inzicht	ben	ik	gekomen	na	mijn	jarenlange	technische	en	wetenschappelijke	
studie,	fysiologische	sportopleidingen	en	ontwerp-acOviteiten.	Dit	heee	mij	een	diep	
inzicht	in	het	funcOoneren	van	het	menselijk	lichaam	en	het	bewegingsapparaat	
gegeven	

De	benodigde	wetenschappelijke	kennis	en	inzichten	heb	ik	onder	andere	opgedaan	
als	modeontwerper,	technisch	docent,	industrie	en	commerciële	koudtechniek,	
sportopleidingen,	biomechanica,	zelfstandige	studie	oogheelkunde	en	oncologie.	
Mijn	oudere	broer	begeleide	mij	met	al	zijn	wetenschappelijke	deskundigheid	in	de	
natuurkunde	en	dat	heee	mij	nauwkeurig,	a]ent	en	gedisciplineerd	gemaakt.	Hij	
besteedde	moeite	en	Ojd	aan	zijn	studenten.	Daarmee	behaalde	hij	niet	alleen	
maatschappelijke	resultaten	maar	hij	leverde	ook	topacademici	af.	Het	succes	van	
onze	methode	verdanken	wij	dus	ook	aan	zijn	kennis	en	toewijding.	
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Bij	dit	schrijven	voeg	ik	een	kopie	van	mijn	wetenschappelijk	bewegingsonderzoek:	
SYMMETRYBODY	en	resultaten.	Daarnaast	voeg	ik	door	mij	geschreven	brieven	„82”	
als	bijlagen	toe.	

Met	de	meeste	hoogachOng,	

Giovanni	Tavakolli  
 

Kopieën	aan:	 Zijne	Majesteit	Koning	Willem	Alexander,	WHO,	Zorg	Onderzoek	
Nederland	Medische	wetenschappen	[ZonMw],	de	Minister	van	
Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen,	de	Minister	van	
Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport.	

⬇	

⬇	
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Datum: 30 juli 2009

Beterft: licentie medische uitvindingen

 
 
Geachte heer Tavakolli,
 

Met veel belangstelling heb ik uw brief van 13 juli 2009 gelezen waarin u 
aandacht vraagt voor uw Medische uitvindingen en de toepassing hiervan in de 
praktijk. 

Allereerst stel ik het op zeer op prijs dat u de moeite neemt mij te informeren 
over mogelijke verbeteringen in de gezondheidszorg. De beoordeling van 
behandelmethoden behoort echter niet tot de taak van de minister van VWS. 
Hiervoor zijn in Nederland bepaalde instanties  én vaste procedures in het leven 
geroepen. Als minister laat ik mij ondersteunen door het College ter beoordeling 
van Geneesmiddelen en ZorgOnderzoekNederland /Medische wetenschappen 
(ZonMW). Het initiëren, beoordelen, begeleiden en ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek is de taak van ZonMW. meestal nemen de 
beroepsgroepen hierbij zelf het voortouw.

Gelet hierop zal ik geen actieve rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling en 
communicatie omtrent uw initiatief. Uiteraard staat u het vrij om uw plan onder 
de aandacht van anderen te brengen. 
 
Niettemin wil ik u bedanken voor uw suggesties en voor uw betrokkenheid bij de 
organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg.

Met vriendelijke groet,

de minister van volksgezondheid,
welzijn en sport,
namens deze,
de wnd . directeur curatieve zorg,

drs. F. J. Krapels
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Geachte heer Tavakolli,

Hier bij bevestigen wij de ontvangst van uw brief aan de minister.
Om het antwoord voor te bereiden heeft de minister uw brief doorgestuurd
aan de directie communicatie.

Wij willen uw brief graag zorgvuldig beantwoorden en streven ernaar dat u 
binnen drie weken antwoord heeft ontvangen. Mocht u onverhoopt na een 
maand nog geen antwoord hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
Maria Franken, telefoonnummer o7o-3406920.
Uw brief is geregistreerd onder kenmerk DCo-3153463.
Wilt u dat kenmerk -als u ons belt of schrijft - vermelden?  
 
Het ministèrie van VWS ontvangt dagelijks brieven van burgers.
Het ministerie probeert de brieven zoveel mogelijk binnen de algemeen 
aanvaarde termijn van 3 weken te beantwoorden. Het kan voorkomen dat een 
complexe vraag meer tijd vraagt.Mocht dat zo zijn dan krijgt u van ons een 
bericht hierover.

Met vriendelijke groet,

Stephan Koole,
directeur Communicatie  
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Majesteit 

In verband met mijn Academie in de Verenigde Staten heb ik behoefte aan een 
duwtje in de rug, zodat ik mijn succesvolle werk voor de mensheid nog beter kan 
beoefenen en verder uitbreiden. de registratie is ook achter de rug. 

Op 22 september 2013 heb ik een open brief geschreven aan de Amerikaanse 
president Barack Obama en de Amerikaanse ambassade (deze brief voeg ik als 
bijlage toe). Steun van de overheid is voor mijn werkzaamheden van enig 
belang. 

In oktober 2014 heb ik voor meer informatie contact opgenomen met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Uw steun en een koninklijk duwtje in 
de rug verbetert de toekomst van kinderen en vrouwen. De verwezenlijking van 
deze droom wil ik graag met Uw steun verrichten. Ik beschouw me als 
getalenteerd op mijn gebied, en president Barack Obama is nu juist op zoek 
naar talentvolle mensen, om in innovatieve en duurzame successen te 
investeren. Mijn behandelwijze volgens de door mij ontwikkelde concept van 
symmetrybody is volledig gericht op algehele en duurzame genezing van 
mensen van alle rangen en standen. 

Uw steun is bedoeld ter ondersteuning van mijn contact met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en minister president Barack Obama. Ter toelichting voeg ik 
de eerder aan president Obama verzonden brief bij waarin de reikwijdte van 
symmetrybody uiteengezet wordt, alsmede een van Uw moeder tijdens haar 
koningschap ontvangen dankbetuiging bij. 
  
In de hoop en het vertrouwen op Uw steun verblijf ik 

 

Met de meeste hoogachting, 
 
Giovanni Tavakolli, 
 
 
 
Bijlagen: 3 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His excellency minister president Barack Obama, 
 
Symmetrybody, dedicated to improve the health of people of all ages and 
classes, has been established by me in 1971 Now, I would like to establish my 
company symmetrybody in the United States of America. It would enable  people 
to become acquainted with my revolutionary method that can bring Body into 
symmetrybody in a natural way "without surgery".
My  revolutionary method will cure all eye problems. My success has been so 
great that I can safely say (if the eyes have not bulged) that blind people who 
bring their Body into symmetrybody, have a 80% chance to see the blue sky, 
birds and nature in all their glory once again. 

As history shows, blind people have been seriously neglected by society. Firstly 
because professors in ophthalmology have (had) no insight into their condition 
and secondly, because they are labeled as a ‘forgotten’ group. The costs of a 
guide dog, specially designed traffic lights, special tiles on the pavement, special 
need interior design at home will considerably decrease and, of course, the 
distress of the person in question (and their family) will be eased if people are 
given  the opportunity to choose my treatment. Therefore, I would like to spend 
the first two years of treatment focusing on treating young blind people (under 
thirty). I would like to develop this successful treatment before taking it to an 
international level (all countries). Of course, I cannot proceed without help and 
investment.  
Generally speaking, symmetrybody is the future in this world for the poor, middle 
class and rich alike. 

For further consideration and interviews, I am in a position to visit the U.S. 
ambassador in The Hague, to ensure I can quickly move to the United States.  
I enclose a copy of my website with all its content with this letter. 

Yours sincerely, 

Giovanni Tavakolli, 
Copy: Majesty the King Willem Alexander, American’s embassy, Minister for 
Foreign Affairs, Netherlands ambassadeur Washington Rudolf Bekink etc. 
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His excellency, Vice President Joe *Joseph Robinette* Biden  
 
it is a great pleasure for me to write this letter to you.  
Since December 2012, I visit the website of The White House regularly and 
sometimes watch your video about the political activities of president Barak 
Obama. Your words are always powerful, clear to feel, experience and to 
understand.  
The issue of cancer of your son *Beau* was very painful and that brought tears 
in my eyes, when studying your family history, I can easily understand, that your 
live is hard struggling, pain and with different horror situation. 

One of the best videos [37:27 minute] of you is on June 29, 2016: Delivers 
Remarks at the Cancer Moonshot Summit, i watched and repeated them 
more than three times, because the capacity of your words is very sharp 
to the world of intellectual people not only in The United State of America, 
but around the World, for much more attention and to finish the 
fundament-name of cancers disabilities, i’m agree with your powerful 
words.

In the end of your video *Cancer Moonshot Summit on June 29, 2016* 
you asked everyone to teach or educate you regarding cancer treatment, 
and i am the best and can seriously and boldly educate you to learn why 
your son *Beau* had  brain cancer and what would have the best 
treatment for him or the people with the same problem. 
 
Below are more than 5 reason why you will be support me:
My talent is that I recover 98 % skin cancer [psoriasis, eczema, vitiligo], 
chronic blood cancer. After my concept i grantee a healthy brain, eye, 
heart and lung to the age of 120 years old. The big news is, that a long 
time ago i have already changed the fundament name of cancer, it gives 
me a great pleasure.
 
I hoop to see you as soon as possible.
 
Yours sincerely, 
Giovanni Tavakolli,
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