Vaccinaties? NIET DOEN!

een individu tussen 1970 en 1980 vijf keer na elkaar een griepprik heeft gehad, dan is de kans dat die persoon Alzheimer krijgt
10 maal groter dan wanneer diezelfde persoon 2 of minder griepprikken heeft gehad.’Fudenburg was een zeer vooraanstaand
arts en onderzoeker in de immunogenetica die o.a. voor de World Health Organization gewerkt heeft, en zeer veel
wetenschappelijk publicaties op zijn naam heeft staan. In 1995 wer
d hij uit zijn ambt gezet vanwege ‘onethisch en
onprofessioneel gedrag’, een lot wat veel klokkenluiders in de medische hoek beschoren is. Als u liever gelooft dat Fudenburg
een kwakzalver is dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.
In vaccins zitten allemaal gifmaterialen en vaak zit er "per ongeluk" nog een ander virus in "verpakt".
In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:
Ethyleen glycol = antivries
Phenol = een desinfecteringsmiddel
Formaldehyde = kankerverwekkende stof
Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten
Thimerosal = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en evroorzaakt hersenbeschadiging
Thiomersal = Thimerosal, voor de werking zie Thimerosal.
Neomycin Streptomycin = anti-biotisch en geeft allergische reacties
Squaleen = oil in water adjuvant, een middel dat je immuunsysteem snel op hol laat slaan
Al deze middelen tasten je immuun-en afweersysteem aan. Onderzoeken wijzen uit dat de toename van autisme bij kinderen
komt door vaccinaties en met name de stof thimerosal springt er uit als een van de boosdoeners. Het zit ook in de griepprik.
Thimerosal zit ook in de kinderprikken DKT, difterie, kinkhoest en tetanusvaccins. Maar het zit in meer vaccins zoals in de
onderstaande lijst is te zien.Door de grote lobby van de farmaceutische industrie zijn vrijwel alle dokters voorstander van
vaccinaties. Ook het bedrijfsleven maakt er reclame voor en werknemers staan in de rij omeen dosis gif op te halen. Gewezen
wordt op risicogroepen, zoals onder andere bij hartkwalen, suikerziekte, astma en ouderen. Ingespeeld wordt op angst!
Er zijn plannen om kinderen van 6 tot 23 maanden al een griepprik te geven. In februari 2002 werd bekend dat The Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) adviseert om in de periode 2002/2003 ook kinderen van 6 tot 23 maanden tegen griep in
te enten.
Het plan is om dit uit te breiden. Pas op.
Thimerosal, een product dat hoofdzakelijk uit kwik bestaat, kwik is zo'n beetje de meest giftige stof voor de mens. Mensen die
met kwik werken (dimethyl kwik) hebben speciale handschoenen aan die voorkomen dat er kwik op hun huid komt, een druppel
op je huid is al genoeg om binnen een paar maanden te ster
ven. Een ander zeer nare eigenschap van kwik is dat hoeveelheden
die je niet doden zich ophopen in je hersenen en daar letterlijk je hersenweefsel wegvr
eten. Dit proces stopt ook niet, eenmaal in
je hersenen blijft het kwik jaar in jaar uit zijn e
vrnietigende werk doen. Wat doet dit in hemelsnaam in een vaccin? Als reden
wordt opgegeven dat het er is om bacterie groei tegen te gaan in het vaccin. Inmiddels blijkt uit jarenlange studies dat kwik
bovenaan de lijst staat als de veroorzaker van ziekten als Alzheimer.Een vooraanstaand onderzoeker stelt zelfs dat het
opeenvolgend nemen van drie griepprikken je kans op Alzheimer met een factor TIEN toeneemt. Dit kan ook verklaren waarom er
de laatste 10 jaar een explosie is en het aantal ge
vallen van Alzheimer en de aanwezigheid van Thimerosal in vaccins.
Thimerosal staat ook als hoofdverdachte in de lijst als het gaat om de explosieve toename van Autisme. Alleen al in de Staat
California tonen ofﬁciële cijfers aan dat 10 jaar geleden 1 op de 2000 kinderen aan Autisme leed, terwijl dat getal inmiddels ligt
op 1 op de 165. Kinderen die door een vaccinatie Autistisch zijn geworden verslechteren met de jaren alleen maar, dit komt
omdat het kwik zijn vernietigende werking inde hersenen blijft doen.
Squaleen, toen het in 2000 op ratten werd uitgetest had het voor deze dieren tot gevolg dat ze er accute reumatoide arthritis van
kregen. Het menselijke immuunsysteem herkent squaleen als een olie molecule die van nature in het lichaam aanwezig is. Het
zit in je zenuwstelsel en in je hersenen. Er is niets mis mee om dit bijvoorbeeld in de vorm van olijfolie (waarin ook wat squaleen
zit) te consumeren. Het probleem zit 'm echter in de manier waarop het je lichaam binnenkomt.
Injecteren is een abnormale manier van binnenkomen waardoor je immuunsysteem wordt aangespoord om ALLE squaleen in je
lichaam aan te vallen, niet slechts dat wat werd geinjecteerd...
Het immuunsysteem zal dus alle squaleen in je lichaam aanv
allen en alle squaleen moleculen vernietigen, ook op plaatsen waar
het van nature voorkomt en van vitaal belang is voor je zenuwsysteem. Golfoorlog veteranen kregen anthrax vaccinaties welke
ook squaleen bevatten, hetgeen voor de meeste van hen leidde tot verschrikkelijke autoimmuun ziekten! Het bedrijf dat deze
anthrax vaccins maakte (Novartis) is het bedrijf dat nu ook voor Nederland het H1N1 vaccin (Focetria) mag leveren, en waarin
conform de bijsluiter squaleen en thiomersal (=thimer
osal) zit.

De overheid (die toch onze belangen zou moeten behartigen) beweert dat vaccins volkomen veilig zijn en besmettelijke ziekten
voorkomen. Maar dit wordt weerlegd door statistieken en medische studies.De bijwerkingen van vaccins zijn autisme, dyslexie,
hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, ADD, ADHD, wiegendood, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas,
etc.Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, formaldehyde, antivries, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel en
bloed, geaborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.
Het is dus zaak om zoveel mogelijk mensen te informeren en net als met de baarmoederhalskanker (HPV) vaccinaties ervoor te
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zorgen dat zoveel mogelijk mensen dat weigeren. Samen staan we veel sterker!
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