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Gardasil-vaccin bleek het risico op baarmoederhalskanker met 44,6% te verhogen bij vrouwen die al werden blootgesteld aan HPV

*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***

Omdat de grote Social Media sites zoals Facebook, Twitter, etc. in toenemende mate censuur
toepassen en gebruikers blokkeren schijnbaar zonder reden anders dan niet welgevallige content zijn
wij begonnen met het opzetten van een alternatief Telegram kanaal.
Stap 1: Download de Telegram-app en ontvang onze artikelen zonder censuur rechtstreeks op uw
telefoon of computer! Download de Telegram-app in de App Store of https://telegram.org
Stap 2: Word lid van het World Unity Telegram-kanaal via deze link! https://t.me/worldunity_me
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Gardasil-vaccin bleek het risico op baarmoederhalskanker met
44,6% te verhogen bij vrouwen die al werden blootgesteld aan HPV
BY REDACTIE WORLD UNITY ON OKT 11, 2019
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Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt.
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POPULAIR
Een opmerking van Children’s Health Defense:
Enkele weken geleden nam onze voorzitter, Robert F. Kennedy, Jr. deel aan een debat over vaccins met Dr. Robert

LAATSTE NIEUWS

Riewerts van Kaiser Permanente. Vorige week publiceerden we “Waterpokken: de vuile dozijn feiten die u moet
weten voordat u vaccineert” om enkele onjuiste verklaringen van Dr. Riewerts over het varicellavaccin voor
waterpokken te corrigeren. Deze week ruimt dhr. Kennedy wat verwarring op met de feiten over het Gardasil-vaccin
voor HPV. De show wordt half oktober uitgezonden.
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Niets te verbergen? Werknemers
van Amazon die Cloud Camopnames voor thuisbeveiliging

In ons debat van 18 september voor Spectrum TV, drong Kaiser’s Chief of Pediatrics, beweerde Dr. Robert Riewerts,

bekijken, hebben eigenaren gezien

de populaire canard van Pharma dat het Gardasil-vaccin baarmoederhalskanker in Australië heeft geëlimineerd –

die seks hebben
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het eerste land dat de prik verplicht heeft gesteld. Dit is fout.
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Dia 1: Tabel 17 van Merck’s eigen klinische studies.
De tabel laat zien dat Gardasil het risico op baarmoederhalskanker zelfs met 44,6% verhoogt bij vrouwen die
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Verenigde Naties richten zich nu
op vrije meningsuiting op
wereldschaal, onder de vlag van de
strijd tegen ‘haatzaaiende taal’

voorafgaand aan vaccinatie aan HPV-infectie waren blootgesteld. Als iemand u ooit pest om Gardasil in te nemen,
zoek dan “Gardasil-vaccininvoegsel” op uw mobiele telefoon op om alle bijwerkingen te zien en laat deze tabel zien.
[Van originele BLA. Onderzoek 013 CSR. Tabel 11-88, p. 636]
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De werkelijke naam van Antarctica
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mythische beschaving uit de
oudheid!
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Elites proberen te verbergen wat er
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Slide 2: 34% van de kinderen van 2-10 jaar heeft een HPV-infectie
als gevolg van niet-seksuele overdracht.
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Gardasil-vaccin bleek het risico op
baarmoederhalskanker met 44,6%
te verhogen bij vrouwen die al
werden blootgesteld aan HPV

Deze gegevens tonen aan dat bijna DE HELFT VAN ALLE VROUWEN VOORAF BLOOTSTELLING AAN HPV HEEFT
GEHAD – waarbij 38% vóór de leeftijd van 10 werd blootgesteld (waardoor ze een toename van kanker krijgen als ze
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het HPV-vaccin hebben gehad.) [Journal of Pediatric & Adolescent Gynaecology , 29 (3): 228-233, juni 2016.]

Australië ziet zijn eerste Roundup-
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rechtszaak als boer Monsanto
aanklaagt voor het veroorzaken van
zijn kanker
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Radicale islamitische politieagent
die zijn Parijse collega’s heeft
vermoord, had een geheime
veiligheidsmachtiging en info over
undercover-agenten
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Dia 3: De resultaten van uitstrijkjes vóór de pre-vaccinatieperiode.
Uitstrijkjes zorgden voor de dramatische daling van baarmoederhalskanker voorafgaand aan de introductie van
Gardasil in vier landen. Tijdens de periode 1989-2007 daalde de incidentie van invasieve baarmoederhalskanker
voortdurend in alle landen met pap-screening.
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Dia’s 4-8 tonen een dramatische ommekeer in die neerwaartse trend na de introductie van HPV-vaccin (Gardasil).
Oncoloog dr. Gerard Delepine, zijn vrouw dr. Nicole Delepine, ook een arts, en een team van onderzoekers hebben
deze gra eken uitgezet uit openbare gezondheidsgegevens.

Dia 4: Toename van baarmoederhalskanker in Australië na
introductie van vaccin.
Onderzoek volgt de toename van baarmoederhalskanker in Australië na de introductie van Gardasil.

Dia 5: Toename van baarmoederhalskanker in Zweden na de start
van de HPV-vaccinatiecampagne.
Dezelfde trend als Australië is te zien in Zweden. De incidentie van invasieve kanker is gestegen vanaf 2011, twee
jaar na vaccinatiecampagne. [Gra ek gepubliceerd door Nordcan 2019 05 29.]
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Dia 6: Toename van baarmoederhalskanker in Noorwegen na het
begin van de HPV-vaccinatiecampagne.
Het onderzoek in Noorwegen vertoont een vergelijkbaar patroon als Zweden en het Verenigd Koninkrijk. [Gra ek
gepubliceerd door Nordcan 2019 05 29.]

Dia 7: Toename van baarmoederhalskanker in het Verenigd
Koninkrijk na de start van het HPV-vaccinatieprogramma.
Het Verenigd Koninkrijk vertoont ook een soortgelijk patroon. In de gevaccineerde leeftijdsgroep sprong de
incidentie van kanker in 2011, drie jaar na het begin van de campagne omhoog. [Graphic from Cancer Research UK]
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Dia 8: Trends van de incidentie van invasieve
baarmoederhalskanker in Frankrijk tijdens de eerste jaren van
vaccinatie.
Frankrijk heeft een lage opname door Gardasil en is de enige van deze landen waar baarmoederhalskanker blijft
dalen. [Gra ek van Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek, Wereldgezondheidsorganisatie.]

De correlatie tussen opname door Gardasil en toename van baarmoederhalskanker is precies dat – een correlatie –
geen bewijs van oorzakelijk verband. Alleen robuuste wetenschap – niet schelden of censuur – kan antwoorden of
en waarom Gardasil mogelijk een toename van baarmoederhalskanker veroorzaakt. Laten we de titanen van sociale
media vragen te stoppen met het uitzenden van de propaganda van Pharma en het censureren van een open
debat. Laten we eisen dat de woordvoerders van Pharma hun claims ondersteunen met de wetenschap.
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HOE VERHELP JE ACNE, ECZEEM EN ANDERE
HUIDPROBLEMEN OP EEN NATUURLIJKE WIJZE
Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem,
rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt
kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

NEUSHOLTE PROBLEMEN NATUURLIJK OPLOSSEN
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid,
of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor
neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
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