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MEDISCH ALERT: Vaccin “hulpstoffen” samenvatting onthult kwik,
menselijk abortieserum en niercellen van apen worden NOG
STEEDS gebruikt in vaccins voor kinderen, terwijl de CDC erover
liegt!

De CDC beweert dat 20 jaar geleden kwik uit alle kindervaccins was verwijderd, maar thimerosal is gemiddeld 50

procent kwik en staat op bijna elk griepvaccin (griepprik) en ook op de DTaP, dus wat zei u? Ze beweren ook dat het

“veilig is als het als conserveermiddel wordt gebruikt” in vaccins, maar geen enkele hoeveelheid kwik is veilig in het

menselijk lichaam, sterker nog, kwik is het meest toxische niet-radioactieve element op aarde.

Het wordt erger. We zijn allemaal onvrijwillig en onbewust kannibalen dankzij de sluipende vaccinindustrie, omdat

ze gemuteerde cellen van menselijke abortussen gebruiken om deze destructieve brouwsels te brouwen, zoals
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Boze Menigte Snijdt geslachtsdelen
af van Pedo�el Na hem te hebben
betrapt tijdens het verkrachten van
een meisje

Op de foetale lichaamsdelenmarkt
verkoopt het brein van een
ongeboren baby voor $ 3340

Onttroonde vicevoorzitter van Walt
Disney veroordeeld voor
kinderverkrachting, krijgt (maar)6
jaar

Hoe warme en koude perioden met
zonne-activiteit correleren, niet
met CO2-niveaus

Klimaatvoorspellingsmodellen zijn
allemaal gemanipuleerd om valse
‘bewijzen’ te produceren van door
de mens veroorzaakte
klimaatverandering

Het is eindelijk aan het gebeuren:
Hillary in de problemen, Big-Tech
Showdown en een Trump Power
Move! in ons voordeel!

Nostradamus profetie van de
invasie van Iran – de ware slang

10 zeemeermin waarnemingen
gevangen op camera

Bijna-doodervaringen kunnen
glimpen van het leven na de dood
onthullen

POPULAIR

MMR en hondsdolheid.

Maar wacht, er is meer! Bijna niemand weet dat er niercellen van

Afrikaanse groene apen in de pokken en de DTap-vaccins zitten, maar

alle artsen weten het wel, maar de CDC vindt het niet leuk als patiënten

vragen stellen. Dat is waar het op angst gebaseerde propaganda voor is,

en het werkt heel goed bij al die “uitgedokte” westerlingen die te weinig

onderwijs, moed of intelligentie hebben om zich te informeren.

Griepspuiten bevatten NOG 25 microgram kwik – 25.000 keer de

hoeveelheid die volgens de EPA gevaarlijk is in vis of drinkwater 

Wist u dat zelfs de vaccinfabrikanten, zoals Eli Lilly en Merck, toegeven

dat baby’s in de baarmoeder die aan kwik (thimerosal) zijn blootgesteld, lichte tot ernstige mentale retardatie en

ernstige bruto motorische beperkingen kunnen ervaren. Ja, het staat op de “Material Safety Data Sheet” van Eli Lilly.

Tenzij uw ongeboren kind al 500 kilo weegt, staat hij of zij bloot aan HOOG RISICO van de zware metalen toxines en

andere vergiften die de CDC promoot voor de multi-shot griepprik.

De �esjes raken besmet als er meerdere naalden in zitten, en kwik is goedkoop, goedkoop en goedkoop, dus de

CDC staat achter hun keuze voor massale genocide in Amerika. Het is net als abortus op de dag van de geboorte,

maar de kinderen die de aanval van vaccins overleven vanaf de geboorte tot de leeftijd van zes zonder mentale en

fysieke problemen voor het leven, hebben geluk.

Nog steeds, na het uitzoeken van de kwikgehaltes van de giftige griepspuiten van de CDC, gingen ALLE globale

maximale veilige limieten overboord, de Amerikaanse Academie voor Kindergeneeskunde, samen met de

Amerikaanse volksgezondheidsdienst, eiste dat kwik onmiddellijk uit ALLE vaccins werd VERWIJDERD. Dat was de

zomer van 1999, maar vier jaar later produceren de sluipende griepvaccinfabrikanten nog steeds griepprikken met

kwik en hebben alle artsen ze ten zeerste aanbevolen voor alle zwangere vrouwen en baby’s van 6 maanden jong.

Toch lijkt niemand een remedie te kunnen vinden voor autisme, dat toevallig in aantallen omhoog schiet in perfect

ritme met de toename en frequentie van vaccins per krankzinnig schema van de CDC voor zuigelingen en kinderen.

Wat gebeurt er met koeien die koeien eten of mensen die mensen eten? Dementie, dat is wat er dan gebeurd. 

Mensen, autisme is niet genetisch. De ziekte van Alzheimer of Parkinson evenmin. Autisme begint al op jonge

leeftijd. De artsen weten dit allemaal. Soms wordt het erg slecht, en soms wordt het minder, en verdwijnt het zelfs

geleidelijk in de loop van jaren en jaren. Dementie wordt veroorzaakt door de vorming van plaques in de hersenen

en een tekort aan bloeddoorstroming en zuurstof naar de hersenen, opnieuw, over jaren en jaren (denk canola-olie

en dierlijk vet hier).

Raad eens wat ze in het pokkenvaccin, het hondsdolheidvaccin en de BMR hebben gestopt? Menselijke cellen van

abortussen. Dit is geen grap of hoax. Het is kannibalisme met vaccins. Het is medisch terrorisme. Het is chemisch

geweld. Het is kindermisbruik dat valselijk is gelabeld als een geneesmiddel dat het immuunsysteem stimuleert. Dat

is de reden waarom die vaccins gevaarlijker zijn dan alleen het vangen van de wilde vormen van de ziekten. Heb je

een gekkekoeienziekte of een gekke mensen ziekte? Geen wonder dat de Amish kinderen nooit autisme krijgen, ze

krijgen niet de vaccins die het veroorzaken.

Zullen we het nu eens hebben over ouders die zonder het te weten artsen en verpleegkundigen genetisch

gemanipuleerde en gemuteerde virussen, die gebrouwen zijn met behulp van Afrikaanse groene apennieren, in hun

kinderen laten injecteren? Immuunsystemen raken onmiddellijk in shock, omdat de vecht- of vluchtreacties

rampzalig en dodelijk worden, omdat het centrale zenuwstelsel van de baby niet weet wat te doen met al dat kwik,

menselijke cellen en geïnfecteerde apenniercellen die vastzitten in spierweefsel , die de gastheer infecteert en

letterlijk verlamt.

Ja, de niercellen van de Afrikaanse groene aap worden Vero Cells genoemd en je kunt deze geïnfecteerde

nachtmerries vinden in het totaal nutteloze Polio-vaccin, de autisme-veroorzakende Smallpox-injectie, DTaP + IPV,

HepB, de Rotarix en RotaTeq Rotavirus jabs (die ook twee dodelijke stammen van varkensvirussen genaamd

circovirus bevatten), Japanse encefalitis.

Dit is de lijst met gekke ingrediënten in de beste vaccins van vandaag, rechtstreeks van het Institute of Vaccine

Safety, gepubliceerd in 2014 

Er zijn veel twijfelachtige ingrediënten in de vaccins van vandaag, maar enkele van de meest problematische zijn

hieronder opgesomd.
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KWIK(A.K.A. THIMEROSAL): 

Thimerosal productie overige DT DT? 0,3 mcg kwik, sporenhoeveelheden Thimerosal Conserveermiddel

Flulavalgriep <25 mcg kwik

Thimerosal Conserveermiddel Flulaval Quad In�uenza <25 mcg kwik

Thimerosal Conserveermiddel Fluvirine-in�uenza 25 mcg kwik / dosis in �acon met meerdere doses? 1 mcg / dosis

kwik in voorgevulde spuit

Thimerosal Conserveermiddel Fluzone In�uenza 25 mcg kwik / 0,5 ml Geen in 0,25 ml, Fluzone HiDose of

intradermaal

Thimerosal Conserveermiddel JE? Vax Japanse encefalitis 0,007%

Thimerosal Conserveermiddel Menomune Meningokokken 25 mcg kwik / dosis in multi – dosis verdunningsmiddel

Geen enkele dosis

Thimerosal Productie Residu Td Td? 0,3 mcg kwik, sporenhoeveelheden

Thimerosal Productie Residu Tripedia DTaP? 0,3 mcg kwik, sporenhoeveelheden

MENSELIJKE ABORTUTIECELLEN: 

Albumine, menselijk serum verdunningsmiddel / stabilisator ACAM2000 Pokken 2%

Albumine, humane stabilisator Imovax Rabiës <100 mg

Albumine, menselijk serum verdunningsmiddel / stabilisator MMR? II MMR? 0,3 mg

Albumine, menselijk serum verdunningsmiddel / stabilisator ProQuad MMRV 0,31 mg

Albumine, menselijk serum verdunningsmiddel / stabilisator RabAvert hondsdolheid <0,3 mg

BESMETTE AFRIKAANSE GROEN AAP NIER (VERO) CELLEN: 

Vero Cells Growth Medium ACAM2000 Smallpox Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Vero Cellen Groei Medium IPOL Polio Bedrag niet gespeci�ceerd in verpakking Vero-cellen invoegen Medium

Voedingsstof Ixiaro Japanse encefalitis Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Vero Cellen Groei Medium Kinrix DTaP + IPV Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Vero Cellen Groeimedium Pediarix DTaP + HepB + IPV Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Vero Cells Groeimedium Rotarix Rotavirus Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Vero Cellen Groeimedium RotaTeq Rotavirus Hoeveelheid niet gespeci�ceerd in verpakking

Mensen, daarom zijn vaccins NIET veilig en zijn ze NIET e�ectief, ondanks het belangrijkste motto van de CDC:

propaganda en leugens.

Bronnen:

VaccineSafety.edu

TraceAmounts.com

CDC.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org
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TruthWiki.org

Dit delen:

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp LinkedIn

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot

een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de

mensen te krijgen.  

Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u

maar kunt!  

Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

 Ook Interessant:

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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Comments are closed.

LAST VAN MIGRAINE? ZO KOM JE ER OP
NATUURLIJKE WIJZE VAN AF!

Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik

ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de

huisarts niet. [Lees Verder...]

Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot

een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de

mensen te krijgen.  

Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u

maar kunt!  

Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

            SHARE.
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