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  Meer en meer mensen in Italië denken dat er een verband is tussen de enorme corona
uitbraak en vaccinaties.  

  In het zwaarst getroffen gebied van Italië werd kort voor de uitbraak een fanatieke
vaccinatiecampagne gevoerd.  

  

  
Volgens een artikel bij Henry Makow, geschreven door Paolo , een Italiaan, is de situatie in de
rest van Italië heel anders dan het gebied rondom Milaan dat verreweg het zwaarst te lijden
heeft gehad van de corona aanslag.  
  Ook groeien de aantallen besmette mensen in andere delen van het land, maar daar is het vrij
rustig vergeleken met het noorden.  

  Net zoals bij ons, spelen ook de media in dat land de rol van het verspreiden van
angstaanjagende verhalen en oproepen aan mensen om toch maar vooral binnen te blijven.  

  Het vreemde is dat het aantal mensen dat overlijdt in Lombardije veel hoger is dan elders. Op
dit moment ligt dat percentage volgens Paolo rond de 6 procent, hetgeen inderdaad erg hoog is
als het klopt.  

  Wat Paolo gedaan heeft is kijken naar wat dat gebied anders maakt dan andere in Italië omdat
hij wil weten wat nu eigenlijk het verschil. Binnen Italië beschikt juist Lombardije over zo
ongeveer het beste zorgsysteem wat ze in dat land hebben en dus is het vreemd dat juist daar
zoveel mensen overlijden.  

  Paolo komt, net zoals steeds meer Italianen, tot de conclusie dat het enige verschil ligt in
vaccinaties. Juist in Lombardije werd in de maanden voor de corona uitbraak een intensieve
vaccinatiecampagne gevoerd waar veel mensen gevolg aan hebben gegeven.   

  Historisch gezien heeft Italië altijd weinig te maken gehad met ziektes zoals
hersenvliesontsteking, maar sinds de komst van vele Afrikanen schijnt zich dat uitgebreid te
hebben en dus werd er in het gebied Lombardije een vaccinatiecampagne op touw gezet tegen
meningokokken, de bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt.    

  Doordat dit relatief nieuws was daar en de bevolking zoals gewoonlijk doodsbang werd
gemaakt, hebben duizenden mensen gevolg gegeven aan een oproep voor deze vaccinatie.    
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  Het bizarre is nu dat onder de immigranten nauwelijks enige besmetting voorkomt, noch bij de
vele Chinezen die daar wonen, maar wel bij de Italianen en vooral degenen die in de rij stonden
voor die vaccinatie.    

  De theorie van Paolo is dan ook dat het immuunsysteem van die mensen dusdanig is
verzwakt door die vaccinaties dat ze daardoor nu dubbel kwetsbaar zijn voor corona.     

  Uiteraard is dit niet te bewijzen zo zegt hij, maar hij zegt dat er meer en meer Italianen van
mening zijn dat de vaccinaties de oorzaak zijn van de vele sterfgevallen in Lombardije.    

  Net zoals meer en meer Italianen ervan overtuigd zijn dat we hier te maken hebben met een
aanslag van hen die in de achtergrond aan de touwtjes trekken.    

  Dit alles zou wel eens kunnen betekenen dat de eerste fysieke strijd van het volk tegen de
machthebbers zal plaatsvinden in Italië op het moment dat de verplichte coronavaccinatie
verschijnt.    

  En dat zal niet lang meer duren, want Israël doet haar uiterste best om via een vaccin zo snel
mogelijk te beginnen met het "redden" van mensen.    

  Dan een heel interessant gegeven is het feit dat een land als Syrië waar totaal niet wordt
gevaccineerd, niemand nog  is besmet  met het coronavirus. Het is één van de weinige landen
die niet besmet is en tevens één van de weinige landen waar niet wordt gevaccineerd.    

  Dit doet sterk denken aan de tijd van de Spaanse griep toen ook mensen die niet waren
gevaccineerd  volledig
gevrijwaard leken van de griep en zij die wel vaccinaties hadden gekregen bij bosjes stierven.
Meer informatie over vaccinatie:
vaccinvrij
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https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-03-18/doubts-surround-syrias-claim-of-zero-coronavirus-cases
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13656:de-spaanse-griep-was-slechts-een-oefening&amp;catid=17:gezondheid&amp;Itemid=30
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13656:de-spaanse-griep-was-slechts-een-oefening&amp;catid=17:gezondheid&amp;Itemid=30
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