
Italiaans lab ontdekt dat gemodificeerde
abortuscellen in waterpokkenvaccin kanker

kunnen veroorzaken
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Cellen van geaborteerde baby’s standaard verwerkt in Hepatitis A/B en MMRV (bof, mazelen, rode hond,
waterpokken) vaccins – Griepprik seizoen 2019-2020 blijkt nu al totaal zinloos

—————————————————————————————————————————————

Een Italiaans laboratorium heeft ontdekt dat de abortuscellen die in het vaccin tegen de waterpokken
worden gestopt –géén hoax, dit feit wordt zelfs op de officiële Wikipedia pagina toegegeven- niet alleen
een compleet genoom van een menselijk persoon (dus geaborteerde foetus) bevatten, maar ook nog
eens genetisch gemodificeerd zijn waardoor de ingeënte persoon vatbaarder wordt voor diverse
vormen van kanker.

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde baby’s
die onder andere worden aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38. Deze ‘menselijke diploïde’ cellen
zitten niet alleen in het (water)pokkenvaccin Varivax, maar ook in onder andere Twinrix (hepatitis A/B)
en ProQuad (MMRV:mazelen, bof, rode hond, waterpokken; in Nederland BMR genoemd, zonder de
toevoeging waterpokken).

Farmaceutisch gigant GlaxoSmithKline vermeldt openlijk op de info bijlage van het MMRV vaccin dat
‘iedere virussoort apart wordt geproduceerd in embryo cellen van kippen (bof en mazelen) of MRC-5
menselijke diploïde cellen (rode hond en waterpokken).’ Desondanks wordt het gebruik van cellen van
geaborteerde foetussen ook in de Nederlandse media nog steeds weggezet als een complottheorie.
Ook op veel rechtse sites worden kritische mensen spottend ‘vaccinatiegekkies’ en dergelijke
genoemd.

560 genen gelinkt aan diverse vormen van kanker

Een Italiaans laboratorium heeft in de MRC-5 cellijn, dat aan tal van vaccins wordt toegevoegd, zelfs
een compleet menselijk genoom (geheel van alle genen van een individu, het DNA van alle
chromosomen, dus met alle erfelijke informatie) aangetroffen. Zo werd geconstateerd dat de cellen van
een mannelijke foetus afkomstig waren.

De wetenschappers constateerden daarnaast ‘duidelijke, zonder twijfel abnormale en belangrijke’
afwijkingen en ‘anomalieën’ aan. 560 genen die met diverse vormen van kanker worden geassocieerd
bleken allemaal grondig te zijn gemodificeerd. ‘Dit zijn variaties met gevolgen die nog niet eens bekend
zijn en nog niet in de literatuur zijn verschenen, maar die toch genen die betrokken zijn bij het opwekken
van kanker beïnvloeden.’

‘De vaccin industrie injecteert kinderen met ontworpen kanker’

Met andere woorden: ‘De vaccin industrie injecteert kinderen met ontworpen kanker,’ zoals Natural
News het stelt. Mike Adams wijst in dit verband op de Amerikaanse belangenorganisatie Children’s
Health Defense (CHD), dat eveneens concludeert dat ‘het DNA in deze vaccins potentieel
kankerverwekkend is.’ CHD waarschuwt daarnaast dat de aangetroffen hoeveelheid kanker-
geïnfecteerd DNA ‘tot 300 keer hoger is’ dan de toegestane limiet.

De ‘duidelijk abnormale’ afwijkingen en ‘anomalieën’ die het Italiaanse lab noemt zijn volgens Adams
een aanwijzing ‘dat de menselijke MRC-5 abortuscellen opzettelijk gemodificeerd zijn om deze
kankerverwekkender te maken… en het daarom waarschijnlijker maken dat in de menselijke ontvangers
van vaccinaties kankertumoren worden veroorzaakt.’
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‘Lucratief: via vaccins kanker veroorzaken, dan daar medicijnen voor verkopen’

‘Voor dezelfde farmaceutische giganten die ook de vaccins produceren en verkopen zou dit natuurlijk
de inkomsten uit de verkoop van kankermedicijnen op lange termijn verzekeren… dit is tenslotte een
zeer lucratief zakenmodel. Als je aan vaccins de genetische blauwdrukken voor kanker op de lange
termijn toevoegt, zorg je ervoor dat een zeer hoog percentage van de kinderen van vandaag uiteindelijk
kanker krijgen, waardoor zij vervolgens lucratieve klanten voor de kankermedicijnen van ‘Big Pharma’
worden.’

Om die miljarden inkomsten tot in de lengte van decennia te garanderen worden steeds meer
overheden overgehaald om vaccinaties verplicht te stellen, en alle kritische stemmen die wijzen op de
bewezen gevaren en twijfelachtige ingrediënten te bagatelliseren, censureren en zelfs te criminaliseren,
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk al het geval is.

Het CHD besluit zijn analyse dan ook met de constatering dat ‘dit vaccin als gebrekkig en potentieel
gevaarlijk voor de menselijke gezondheid moet worden beschouwd, vooral voor de kinderbevolking, die
veel kwetsbaarder is voor genetische en auto-immuun schade.’ (1)

Griepprik 2019-2020 nu al totaal zinloos

In dit verband is het van belang om te melden dat de jaarlijkse griepprik voor het seizoen 2019-2020 nu
al totaal zinloos is. De wetenschappelijke ‘experts’ die het vaccin hebben samengesteld blijken namelijk
op de verkeerde virussoorten te hebben ingezet. ‘Dat betekent dat tientallen miljoenen mensen zich
laten inenten met een chemische cocktail die hen geen enkele bescherming biedt tegen de griep.’

Adams wijst tevens op de statistieken waaruit blijkt dat de griepvaccins al jaren geen enkel bewezen
effect hebben. Zo karakteriseerde het gezaghebbende Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) de standaard griepprik van vorig jaar letterlijk als ‘virtueel waardeloos’ en ‘een grote
teleurstelling’.

Desondanks zullen overheden en medici ook dit jaar zoveel mogelijk kwetsbare mensen oproepen om
toch deze op zijn best zinloze –en volgens sommige critici per definitie altijd schadelijke- griepprik te
halen. En (gesubsidieerde) wetenschappers zullen daarbij hun trouwe duit in het propaganda zakje
doen door te beweren dat het vaccin ‘geen kwaad kan’ en ‘tegen andere aandoeningen bescherming
kan bieden’.

‘Dit is wat er van de moderne wetenschap is geworden,’ besluit Adams, die regelmatig wijst op de
absurditeit dat ingeënte en dus zogenaamd ‘beschermde’ mensen toch bang worden gemaakt voor
niet-ingeënte mensen. ‘Een grote berg nonsens die iedere logica ontbeert, hoe je het ook wendt of
keert. Maar we moeten wel allemaal luisteren naar alles wat de autoriteiten beweren, want zij hebben
gewichtige titels voor hun namen staan en hebben dikke salarissen, wat hen klaarblijkelijk automatisch
slimmer maakt dan de rest van ons.’ (2) 
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