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Er wordt in de Westerse wereld massaal ingeënt: 

-         met sto�en in vaccins, die een verderfelijke invloeden hebben op onze
jonge kinderen (cellen van geaborteerde baby’s die autisme en leukemie
veroorzaken en dezelfde cellen die verwerkt zijn in frisdranken),  

-         met sto�en die invloed hebben op ons immuunsysteem ( kwik ( in
Thimesoral) en antivries),  

-         met sto�en die kanker veroorzaken (het SV-40, dat net als andere 
polyomavirussen een DNS-virus is, dat tumoren en kanker verwekt en dat
verwerkt is in een vaccin tegen polio). 

Hier volgt een selecte en beperkte verslaggeving. 

Op 18 oktober 2009 lazen we in de media dat Duitse politici en andere ‘bevoorrechten’ een ander ('veilig')
griepvaccin krijgen dan de bevolking. 

Bijbels Optiek
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Succesvol protest: Amerikaanse rechter verbiedt voorlopig gedwongen vaccinaties.  

Een rechter van het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat New York heeft de autoriteiten voorlopig verboden

om het controversiële vaccin tegen de Mexicaanse griep -op stra�e van ontslag- gedwongen toe te dienen aan

iedereen die in de gezondheidszorg werkt. De uitspraak is het gevolg van een succesvol protest van de 

, die vond dat de Gezondheidscommissaris van de staat zijn boekje te buiten ging toen hij

onlangs gedwongen vaccinaties tegen zowel de Mexicaanse griep als de seizoensgriep afkondigde. 

Ook de  organisatie en een namens vier verpleegsters optredende advocaat werkten

aan het succesvolle gerechtelijke protest mee. Het gevolg is dat de griepvaccinaties voor circa 500.000 artsen,

verpleegkundigen en al het niet-medische personeel werkzaam in gezondheidsinstellingen voorlopig vrijwillig moeten

blijven. 

Later buigt de rechtbank zich opnieuw over de zaak. 

Aanvankelijk had de Staat besloten dat iedereen werkzaam in deze beroepen uiterlijk 30 november gevaccineerd zou

moeten zijn, op stra�e van disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag. Dat zorgde voor een stortvloed aan protesten.

Paula Small, een vrouw die werkt in een gezondheidsinstelling voor baby's en kinderen, had stellig verklaard het vaccin

te weigeren, omdat dit 'niet getest en niet bewezen' is, en mogelijk schadelijke gevolgen zou hebben. In 1976 waren er

na een beperkt aantal varkensgriep vaccinaties een naar verhouding groot aantal doden te betreuren. 

Frank Mannino, een 50 jarige verpleger, was eveneens boos dat de Staat hem dreigde te ontslaan als hij de

griepvaccins zou weigeren. Volgens hem zouden de gedwongen vaccinaties in strijd zijn met zijn wettelijk

gegarandeerde persoonlijke vrijheden en burgerrechten. Toen hem gevraagd werd of hij desnoods zijn baan zou

willen verliezen als hij de vaccinaties zou blijven weigeren, antwoordde hij: 'Absoluut. Ik neem het vaccin niet, ik laat

me niet dwingen. Dit is nog altijd Amerika.' 

Duitse politici krijgen ander ('veilig') vaccin dan de bevolking. 

Aan onze kant van de oceaan, in Duitsland, is er eveneens opvallend 'griepnieuws' te melden. Volgens het bekende

Duitse blad Spiegel krijgen bondskanselier Angela Merkel en de Duitse ministers een ander vaccin toegediend dan de

rest van de Duitse bevolking. Het speciaal voor de politici bedoelde vaccin bevat niet de omstreden adjuvanten, die

volgens veel experts permanent ernstige schade aan de gezondheid zullen toebrengen (adjuvanten tasten het
immuunsysteem van het lichaam aan, zegt Andreas Moritz in zijn artikel ‘Mythes rond auto-immuunziekten
ontrafeld’ op de website www.argusoog.org ). 

Spiegel Online schrijft dat zowel de Duitse overheidselite als het Duitse leger het middel Celvapan toegediend zullen

krijgen, een adjuvantvrij vaccin dat door Baxter is geproduceerd. De gewone Duitse burger krijgt het vaccin van Glaxo

Smith Kline - mét schadelijke adjuvanten. 

Werknemers van het Paul Ehrlich Institute krijgen eveneens het adjuvant-vrije vaccin. Johannes Löwer, president van
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het instituut, zei dat het vaccin ergere bije�ecten zou veroorzaken dan het virus zelf. Hij gaf dit commentaar naar

aanleiding van de verklaringen van longspecialist Wolfgang Wodarg, die stelde dat het vaccin het risico op kanker fors

vergroot. 

. De voorzitter van de medicijncommissie van de Duitse medici, Dieter Ludwig, zegt

dat de Duitse gezondheidsautoriteiten geheime afspraken hebben gemaakt met de farmaceutische bedrijven die de

griepvaccins produceren. 

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) gaf  de opdracht om de dodelijke adjuvanten aan het H1N1 vaccin toe te

voegen, en heeft als doel gesteld om in totaal 4,9 miljard mensen met dit vaccin in te enten. De commissie die de WHO

over de aanpak van Mexicaanse griep adviseert, bestaat uit hooggeplaatste o�cials van de vaccinproducenten Baxter,

Novartis, GSK en Sano�. Baxter's eigen wetenschappers hebben in het  verklaard dat

de adjuvanten de aanmaak van antisto�en in het lichaam niet verbeteren. 

Dr. Russel Baylock heeft gewaarschuwd dat het adjuvant squalene (mede) de oorzaak is van het Golfoorlog Syndroom,

waar zo'n 180.000 Amerikaanse soldaten permanent last van hebben gekregen. De Mexicaanse griepvaccins zouden

maar liefst 1 miljoen keer méér squalene bevatten dan het vaccin dat de soldaten destijds kregen toegediend. 

Vaccins waar volgens o�cials géén squalene in zit bevatten echter soms wel thimerosal, een op kwik gebaseerde

toevoeging die sinds de jaren '90 voor een wereldwijde autisme epidemie heeft gezorgd (een toename van 1000%), en

tevens verantwoordelijk is voor diverse neurologische aandoeningen, zoals mentale aftakeling, hyperactiviteit,

toevallen en dyslexie.  

Het feit dat de elite in Duitsland een griepvaccin krijgt zónder squalene is opnieuw bewijs dat deze schadelijke
en dodelijke stof doelbewust via het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan de bevolking zal worden
toegediend, in het al vaker besproken kader van de doelstelling van de Nieuwe Wereld Orde om massale
genocide te plegen op het grootste deel van de wereldbevolking. 

U mag straks zelf beslissen -nóg wel- of u met deze plannen wenst mee te werken door u te laten vaccineren, of dat u

een andere toekomst voor uw gezondheid op het oog heeft. 

Bronnen: 

WCBSTV  

Infowars  

Op 23 oktober 2009 lazen we in de media dat honderden zieken en enkele doden na begin vaccinaties Zweden
te betreuren waren. 

Volgens  Der Spiegel is er bij werknemers in de Duitse gezondheidszorg en bij kinderartsen sprake van 'openlijke
rebellie' tegen het giftige vaccin

New England Journal of Medicine

http://wcbstv.com/breakingnewsalerts/mandatory.h1n1.vaccine.2.1252672.html
http://www.infowars.com/german-chancellor-ministers-get-special-vaccine-without-soft-kill-ingredients/


Nog maar 13% van de Duitsers zal zich laten vaccineren; 66% weigert categorisch. 

Al snel na het begin van de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep in Zweden meldden zich al meer dan 200

mensen in het ziekenhuis met klachten over ernstige bijwerkingen. Tevens stierven twee ouderen, kort nadat ze

geïnjecteerd waren met het vaccin. Historisch gezien worden slechts 10% van alle gevallen van bijwerkingen

gerapporteerd, dus waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. 

De Zweedse massamedia, die maandenlang de vaccinatiecampagne hebben gepromoot, zwijgen in alle talen. Twee

kranten vormen daarop de uitzondering:  en , die langzaam maar zeker een steeds kritischer

standpunt durven in te nemen.  

berichtte als eerste over de twee dodelijke slachto�ers als gevolg van de vaccinatie tegen de Mexicaanse

griep. Beide bejaarden hadden reeds een slechte gezondheid. Eén van hen was een man die waarschijnlijk aan een

hartaanval stierf; de ander was een 65 jarige vrouw die een 'spieraandoening' had. Gezondheidso�cials houden

echter vol dat er geen verband is met het vaccin. 

Net als in Nederland worden in Zweden aanvankelijk eerst de 'risicogroepen' gevaccineerd: ouderen, medisch

personeel en zwangeren (!). Ook de Zweedse media hebben vrijwel ieder debat over het nut en het mogelijke gevaar

van de vaccinaties geblokkeerd, en zijn blijven volhouden dat de griep voor veel meer slachto�ers zal gaan zorgen dat

het vaccin. Toch zijn er nu al meer doden in Zweden gevallen door het vaccin dan door de Mexicaanse griep zélf. 

De Zweedse autoriteiten hebben geen enkel excuus als straks zal blijken, dat het vaccin onnoemelijk veel

gezondheidsproblemen zal veroorzaken, aangezien ze op talloze manieren gewaarschuwd zijn. Terwijl de Mexicaanse

griep wereldwijd tot nu toe nauwelijks voor enige problemen heeft gezorgd en veel minder slachto�ers maakt dat een

normale seizoensgriep, blijft men echter vasthouden aan het massaal injecteren van een ongetest en volgens veel

experts levensgevaarlijk vaccin.

'Het grootste medische schandaal in de geschiedenis van Zweden is zojuist begonnen,' schrijft Johan Niklasson op

�ucase.com, de website van de Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Burgemeister, waar de échte informatie over
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het vaccin en de Mexicaanse griep verzameld wordt. Helaas gaat niet alleen Zweden gewoon verder met vaccineren;
ook in Noorwegen wordt binnenkort begonnen. In Nederland staan in totaal 3 vaccinatierondes gepland; de eerste

moet op donderdag 12 november beginnen. 

Duitsland: nog maar 13% laat zich vaccineren. 

In Duitsland heeft onder andere  het bericht dat de Duitse politici een ander, 'veilig' vaccin toegediend krijgen dan de

bevolking, ervoor gezorgd dat nog maar 13% van de Duitsers van plan is zich te laten vaccineren tegen de Mexicaanse

griep. Dat was in juli nog 51%. 66% geeft aan zich beslist niet met het vaccin te laten injecteren - een voorbeeld dat

over de heel de wereld navolging verdiend. 

Bron: 

The Flu Case  

The Flu Case (2) 

Op 28 oktober 2009 lazen we in de media dat Nederlandse wetgeving het vaccin ingrediënt Thimerosal
verbiedt en dat het 'Mexicaanse griepvaccin hoog problematisch gevaarlijk afval is-, dat het Verdrag van
Lissabon de Europese burgers tot onbeperkte proefkonijnen' maakt  en ‘dat een Philips Safety Manager eist
dat het werk in ALLE Nederlandse bedrijven wordt stilgelegd'.  

Het Verdrag van Lissabon maakt de Europese burgers tot onbeperkte proefkonijnen. 

Volgens de Safety Manager van (PMSN) is het zich in het Mexicaanse griepvaccin

bevindende ingrediënt Thimerosal (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel,

dat echter ook in talloze cosmetische producten (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater,
haarvetten e.d.) wordt toegepast. Daarom stuurde de Safety Manager de directeur van  een

brandbrief met 'zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips

Philips Medical Systems Nederland 

Philips Medical Systems

http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1281%3Afirst-deaths-in-sweden-from-qswine-fluq-vaccine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
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medewerkers kan ontstaan.' 

Safety Manager Ad van Rooij herinnert de directeur, de heer R. Fonville, in de brandbrief aan het feit dat een safety

manager bijzondere bevoegdheden heeft, zoals het beslissen over bepaalde veiligheidsaspecten en het al dan niet

voldoen aan wettelijke eisen, en in dat kader te nemen maatregelen. Ook heeft van Rooij de wettelijke bevoegdheid

om in het geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden 'processen te doen stoppen', met andere woorden:

het werk stop te zetten. 

'Ik heb binnen PMSN-Best nog nooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheden, maar ben het op grond van

uw eigen opgelegde lastgeving... wettelijk verplicht dat nu wel te doen als u aan mijn conclusies en aanbevelingen in dit

verdiepingsonderzoek binnen TWEE DAGEN na ontvangst... geen uitvoering hebt gegeven.' 

Volgens van Rooij is al in 2007 vast komen te staan dat Thiomersal volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet

vanaf 31 december 2006  niet is toegestaan. 'Ondanks het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap

van J.P.Balkenende, over deze massale vaccinatie veelvuldig is overlegd, heeft minister J.M. Cramer van VROM er

kennelijk niet aan gedacht om haar onderzoeksrapport van 8 november 2007... te bespreken binnen de

ministerraad...' 

Ir. Van Rooij berichtte in 2009 dat al in 2007 is vast komen te staan dat Thiomersal, dat in vaccins verwerkt
wordt en een in Nederland verboden  is, volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet al
vanaf  31 december 2006 niet meer is toegestaan. 

bestrijdingsmiddel



Al in 2005 zouden voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte zijn
geweest van het feit dat Thiomersal in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Van Rooij laat in zijn

rapport als bewijs de volgende brief van 20-12-2005 zien, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer: 

 

 

 

 

De Safety Manager van Philips Medical Systems schreef daarop dat het volgens de Wet verplicht is dat hij in zijn

hoedanigheid volledig op de hoogte was van alle ingrediënten van het Mexicaanse griepvaccin, zodat hij kon bepalen

of dit vaccin risico's opleverde voor de werknemers van Philips.  

Van Rooij kwam er achter dat de vaccins en cosmetica producten bevatten, waarvan de samenstelling geheel

onbekend of slechts zeer beperkt bekend was.'Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat (deze sto�en)... veelal
gevaarlijke afvalsto�en betre�en van de chemische industrie, die men op deze wijze in producten dumpt om
die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten opslaan tegen hoge kosten, dat
wettelijk had gemoeten.' 

'Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis hebben over het

niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen, zonder dat ook maar iemand dat weet.

Betre�ende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee onbeperkt proeven doen op de gehele wereldbevolking
bij wie zo'n in�uenzavaccin A (H1N1) is toegediend,' vervolgt Van Rooij. 'Met het rati�ceren van het Verdrag van
Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven, het op deze wijze van proeven doen op
alle Europese inwoners wettelijk afdwingen. Dat is zeer zorgwekkend te noemen.' 

Van Rooij noemde het zowel 'grappig als diep ernstig' dat het bestrijdingsmiddel Thiomersal volgens de Nederlandse

wet niet is toegelaten, maar zich nu wel in miljoenen vaccins voor de Nederlandse bevolking bevindt. 'Het (vaccin) zal

dan ook in Nederland als hoog problematisch gevaarlijk afval moeten worden opgeslagen of tegen zeer hoge

kosten verantwoord moeten worden verwerkt.' 

Het is volgens de Nederlandse Wet zelfs een 'ernstig strafbaar feit' dat het verboden bestrijdingsmiddel Thiomersal in

In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken

van Thiomersal in griepvaccins.

Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse in�uenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal

meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam

niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen

Thiomersal.  

Het verdwijnen van Thiomersal uit de in�uenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de

betre�ende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al

plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer

is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van Volkgsgezondhied, Welzijn en Sport

H. Hoogervorst



de vaccins verwerkt is. Hierdoor is er sprake van 'direct ernstig gevaar voor personen'. Thiomersal (/Thimerosal) is

niets anders dan een chemisch verontreinigde kwikverbinding. Overigens zijn volgens Van Rooij

 de andere chemische sto�en die aan deze kwikverbinding zijn verbonden, 'nog

gevaarlijker dan kwik.' 

Van Rooij schrijft dat als werknemers dankzij het in het vaccin en talloze cosmetische producten verwerkte Thimerosal

binnen 30 jaar na eerste blootstelling ziek worden of kanker krijgen, zij al deze schade op Philips Medical Systems

kunnen verhalen, dat op zijn beurt die schade kan verhalen op de toen verantwoordelijke milieuminister Cramer. Zij

heeft dit namelijk 'opzettelijk maar liefst twee jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best,

verzwegen. Daarmee was opzet onmiskenbaar bewezen. Dit betekent dat... tegen milieuminister J.M. Cramer
onmiddellijk proces-verbaal zou moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.' 

Aangezien er volgens Van Rooij sprake was van ernstige strafbare feiten, moest volgens hem het werk in ALLE
Nederlandse bedrijven preventief worden stilgelegd, totdat alle in Nederland aanwezig in�uenzavaccins A (H1N1)

met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel Thiomersal, alsmede alle in Nederland aanwezige cosmetica met

daarin Thiomersal, zouden zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen. 

Van Rooij concludeerde: 'Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager ben ik in dergelijke ernstige

omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan

rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de o�cier van justitie...' 

 Bron: MSTSNL  

Op 5 november 2009 lazen we in de media dat de Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, weigert het
Mexicaanse griepvaccin aan bevolking te geven: 'Overheden in West Europa hebben geheime overeenkomsten
met farmaceutische bedrijven'.  

'Overheden in West Europa hebben geheime overeenkomsten met farmaceutische bedrijven'. 

 (en vele andere

internationale kritische experts)

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf


De Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, heeft tijdens een verhit debat in het parlement gezegd dat ze -in haar

hoedanigheid als huisarts met meer dan 20 jaar ervaring- weigert toestemming te geven om het vaccin tegen de

Mexicaanse griep aan miljoenen Polen te verstrekken. Volgens de minister is er vrijwel niets bekend over de veiligheid

en bijwerkingen van de vaccins, en is wereldwijd gebleken dat de Mexicaanse griep véél milder is dan een normale

seizoensgriep. 

Minister Kopacz verklaarde tevens dat het geheime contract dat de Poolse regering had moeten sluiten met de

farmaceutische bedrijven die het vaccin produceren, meer dan 20 clausules bevat die strijdig zijn met de Poolse

wetgeving. Hoewel de overheden in West Europa volgens haar wél deze geheime overeenkomsten hebben

ondertekend, stelde ze dat de gezondheid van de burgers van Polen voor haar belangrijker is dan de winsten van 'Big

Pharma' . 

Volgens de minister zijn de ingrediënten van de griepvaccins omgeven door een sfeer van geheimzinnigheid. Ze

maakte zich grote zorgen, niet alleen vanwege het feit dat er geen adequate informatie wordt gegeven over de

hoeveelheid adjuvanten in de vaccins, maar ook omdat ze bang is dat de drie verschillende vaccins die bedoeld zijn

voor de bevolking als één en hetzelfde vaccin worden behandeld. Ook is het vaccin volgens haar alleen op gezonde en

relatief weinig mensen getest - voor Kopacz onvoldoende om de hele bevolking te laten injecteren. 

Daarnaast vroeg de minister zich hardop af waarom maar 13% van de Duitsers zich laat inenten met het
Mexicaanse griepvaccin, ondanks het feit dat in Duitsland normaal gesproken vijf keer zoveel mensen de
jaarlijkse seizoensgriepprik halen dan in Polen. Tevens vond ze het opvallend dat, ondanks het feit dat er niets

bekend is over de bijwerkingen van de vaccins, de farmaceutische bedrijven weigeren om enige verantwoordelijkheid

voor hun producten te nemen 

. 

De statistieken wijzen volgens Eva Kopacz uit, dat de seizoensgriep veel vaker voorkomt en tevens veel gevaarlijker is

dan de Mexicaanse (varkens-)griep. Toch is er geen wereldwijde pandemie voor de 'gewone' griep afgekondigd. 'Waar

dan zo'n paniek over het varkengriepvirus?' hield ze het parlement voor. 'De Poolse burgers kunnen heel goed het

verschil tussen leugens en de objectieve feiten en de waarheid onderscheiden.'  

De minister onderstreepte haar betoog met het feit dat van alle 193 Polen die de Mexicaanse griep zouden hebben

gekregen, er niet één overleden is. Tenslotte riep ze de bevolking op om haar te steunen omdat de voorstanders van

het Mexicaanse griepvaccin haar onder grote druk zouden zetten. 

Bron: The Flu Case 

Op 12 november 2009 lazen we in de media dat de overheid en Big Pharma een o�ensief voeren tegen de
antivaccinatie beweging en dat een pandemie en de situatie in 2009 in Oekraïne zijn doodgezwegen en dat de
slachto�ers van de vaccins  werden zwart gemaakt. 

(term waarmee de grootte en enorme macht van de farmaceutische industrie wordt aangeduid)

(in de VS zijn zowel de overheid als de farmaceutische bedrijven wettelijk gevrijwaard van

schadeclaims, mochten de griepvaccins 'onverwacht' ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben)

http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1618%3Aupdate-polish-health-minister-a-family-doctor-tells-parliament-she-will-not-allow-use-of-untested-swine-flu-jabs-reveals-secret-contracts-violate-the-law&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl


Pandemie en situatie Oekraïne doodgezwegen - Slachto�ers vaccin worden zwart gemaakt. 

Het is velen in Nederland en andere landen opgevallen dat er in de reguliere media steeds meer aandacht komt voor

de anti-vaccinatiebeweging, die vrijwel zonder uitzondering belachelijk wordt gemaakt. Dit is zeker geen toevallige

ontwikkeling, maar staat zwart op wit vermeld in het o�ciële draaiboek van het Nederlandse ministerie van

Volksgezondheid, evenals het feit dat overwogen wordt om bekende Nederlanders (volgens het draaiboek zijn 'Wesley

en Yolanthe' goede opties) in te zetten om de bevolking alsnog over te halen om massaal het zwaar omstreden

Mexicaanse griepvaccin te laten injecteren. 

In 2009 werd er in het actualiteitenprogramma Eén Vandaag gesuggereerd, dat de overheid eigenlijk stappen zou

moeten ondernemen tegen alle organisaties en websites die waarschuwen voor de gevaren van de griepvaccinaties.

De reden is dat een ruime meerderheid van de bevolking de vaccins niet vertrouwt en niet van plan is om het giftige

goedje in hun lichaam te laten spuiten, zodat de campagne dreigt te mislukken. 

Dat moet veranderen, vinden overheid en gevestigde, door de farmaceutische industrie gesponsorde en

gesubsidieerde medici en wetenschappers. Om alsnog zoveel mogelijk mensen het vaccin te laten halen -het

draaiboek spreekt van 3,5 tot 5 miljoen Nederlanders- zal de komende tijd alles uit de kast worden getrokken om de

antivaccinatiebeweging zwart te maken. Reken er daarom op dat een combinatie van overheidso�cials,

wetenschappers en bekende Nederlanders één front gaan vormen en via Radio, TV en Internet net zo lang op u gaan

inpraten, totdat u besluit om u zich dan toch maar te laten vaccineren. 

En zo niet, dan voorziet het draaiboek van het ministerie één laatste optie: het massaal vaccineren van de HELE

bevolking. Nee, er staat niet bij dat dit 'verplicht' zal worden, laat staan 'gedwongen'. Maar misschien zou een

aanwijzing kunnen zijn dat wat er NIET staat, en wat bij de in het draaiboek beschreven mildere scenario's wél vermeld

is, namelijk dat de vaccinaties vrijwillig zijn. Kortom: impliciet houdt de overheid wel degelijk rekening met de

mogelijkheid dat de hele bevolking desnoods verplicht zal worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. 



Zo ver is het nog niet, en laten we hopen dat het zo ver nooit zal komen. De aanwijzingen en ontwikkelen in het
buitenland geven echter reden tot steeds meer zorgen: 

1. De mysterieuze viruspandemie in de Oekraïne, die al 1,2 miljoen mensen ziek zou hebben gemaakt, 213 dodelijke

slachto�ers zou hebben geëist (de overheid spreekt van slechts 17) , en die volgens sommige berichten inmiddels zou

zijn overgeslagen naar Roemenië, werd door de massamedia vrijwel compleet doodgezwegen. Toch heerste er in één

van de grootste landen van Europa feitelijk de staat-van-beleg! Deze door de WHO (VN) opgelegde mediastilte was op

zich al zeer verdacht, zeker in het licht van het feit, dat een Israëlische Mossad agent 2 maanden vóór de plotselinge

virusuitbraak in Oekraïne waarschuwde dat er in dat land een door Baxter International geconstrueerd biowapen op

de bevolking zou worden losgelaten, en dat Oekraïne de 'proeftuin' zou zijn voor de rest van de wereld. 

2.  In de VS is het tijdelijke verbod van de rechter om medisch personeel te verplichten zich te laten injecteren met het

H1N1 vaccin, niet verlengd. Dat betekent dat er nu o�ciële goedkeuring is om in de staat New York van zo'n 500.000

mensen te eisen dat zij zich laten vaccineren, op stra�e van ontslag: 

3. De Republikeinse Afgevaardigde John Boehner haalde voor de TV-camera's een passage uit het omstreden Health

Care plan van president Obama aan (pag.1391, sectie 25/24), waarin staat dat  Amerikaans kind ingeënt moet

worden tegen de griep, en dat de lagere- en middelbare scholen in de VS zullen worden ingericht als griepvaccinatie

centra: 

Eén van de recente slachto�ers die ernstig ziek werden door het griepvaccin is de 26 jaar oude cheerleader
Desiree Jennings. Haar video, waarin ze duidelijk leed aan een plotselinge neurologische aandoening (dystonia)
schokte miljoenen mensen over de hele wereld. 

4. In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad aan minister Klink dat alle jonge kinderen van 0,5 tot 4 jaar eveneens

 worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. 'Natuurlijk' werd er nog net bijgezegd dat het allemaal wel

vrijwillig is, maar ondertussen gebruiken de nieuwsberichten heel 'subtiel' (?) wél het woord 'moeten'. Is dat om de

 ieder

moeten

http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Disease/091111.Ukraine.flu.html


bevolking langzaam maar zeker rijp te maken voor het moment, dat er 'onverwacht' een grote uitbraak van het
'gemuteerde virus' zal zijn -zoals volgens sommige o�ciële kanalen nu in de Oekraïne plaatsvindt- en de vaccinaties

inderdaad ook in Nederland tóch verplicht zullen worden? Nogmaals: dit staat niet in het draaiboek van de overheid,

maar wél in de richtlijnen van de WHO, waar alle 194 aangesloten landen zich aan moeten houden 

. 

5. Eén van de recente slachto�ers die ernstig ziek werden door het griepvaccin* is de 26 jaar oude cheerleader Desiree

Jennings. Haar video, waarin ze duidelijk leed aan een plotselinge neurologische aandoening (dystonia) schokte

miljoenen mensen over de hele wereld. Met behulp van een aantal natuurmedicijnen en -therapiën is er gelukkig in

korte tijd een duidelijk herstel in haar situatie opgetreden, al is ze nog verre van genezen: 

 De verwoede pogingen van 'Big Pharma' om haar verhaal te ontkrachten laten duidelijk zien dat geen

middel geschuwd wordt om de bevolking te misleiden en voor te liegen, met als doel zoveel mogelijk mensen

uiteindelijk toch over te halen het vaccin te accepteren en de winstmarges zeker te stellen. 

Ken Welch schrijft in zijn op deze site al eerder aangehaalde artikel  'Vaccine Warning - Pandemic Warning' dat één

derde van alle antivaccinatie informatie afkomstig zou zijn van het Pentagon, bedoeld om zoveel mogelijk rebellie

tegen de Amerikaanse regering te kweken. Hierdoor zou het op den duur eenvoudiger zijn om, indien de legertop dit

noodzakelijk acht, de overheid te ontbinden en een militaire dictatuur te installeren. Een andere reden voor het

aanwakkeren van de 'vaccin hysterie' zou het in diskrediet brengen van serieuze, op feiten gebaseerde

waarschuwingen zijn, zoals die van Dr. Blaylock.  

Ongetwijfeld zullen sommige mensen zich door de inmiddels in gang gezette provaccinatie propagandagolf laten

overhalen, maar laten we hopen dat het aantal slachto�ers ook nu zeer beperkt zal blijven. Wees vooral beducht voor

de reeds in gebruik zijnde bangmakerij dat er een 'tekort' aan vaccins zou dreigen, en iedereen er 'snel bij' moet zijn

om tijdig 'beschermd' te zijn. Alsof het om een uitverkoop gaat! Ook het bericht dat de toenmalige minister Klink niet

blij was met het feit dat een voetbalteam van AZ ingeënt zou zijn omdat het jonge, sterke sporters betrof en de

'beschikbare' vaccins zo nuttig mogelijk gebruikt zouden moeten worden voor de risicogroepen, kan in dit kader

worden geplaatst (er zijn immers miljoenen vaccins ingekocht!). Hoe dan ook: u bent (wederom en nog steeds)
gewaarschuwd. 

Bronnen o.a.: 

Infowars 

Ken Welch 

The Flu Case 1 / 2  

RIVM  

Op 16 november 2009 lazen we in de media dat er groeiend verzet is tegen de massale vaccinatieplannen van
de WHO (Wereldgezondheids Organisatie) en dat het 'tekenen zijn dat de machtselitie onstabiel en onzeker

(bedenk daarbij dat

de internet-domeinnaam grieppandemie.nl al in 2004 door de overheid is geregistreerd)

Misschien dat dit mede een reden was waarom Desiree onophoudelijk werd aangevallen door het medische
establishment. Ook op door de farmaceutische industrie gesponsorde websites en blogs wordt ze voortdurend zwart
gemaakt en wordt beweerd dat haar ziekte een hoax is, die onmogelijk door het vaccin veroorzaakt kan zijn.
Hiermee wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat Desirees aandoening door verschillende doctoren is
vastgesteld, alsmede ook het feit dat haar ziekte aantoonbaar direct veroorzaakt werd door het Mexicaanse
griepvaccin.

http://www.infowars.com/vaccine-victim-desiree-jennings-viciously-attacked-by-medical-establishment/
http://www.ken-welch.com/Commentary/Pandemic1.html
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1751%3Adesiree-jennings-experiences-amazing-recovery-with-nature-based-therapies&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1748%3A17-swine-flu-deaths-in-ukraine-says-government&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijk%20Draaiboek%20vaccinatie%20H1N1%20bijlagenboek%2015%20sep%2009_tcm92-63355.pdf


begint te worden' – en dat 'sproeivliegtuigen in nachtelijke uren zijn waargenomen boven Oostenrijk en Polen'
(???) – en dat de WHO  protestdemonstraties wil verbieden. 

Langzaam maar zeker beginnen burgers in diverse landen in opstand te komen
tegen de massale vaccinatieplannen van de WHO (Wereld Gezondheids
Organisatie), die nog steeds vast en zeker van plan lijkt om 4,9 miljard mensen
te injecteren met het zwaar omstreden, door steeds meer experts als giftig
betitelde vaccin tegen de Mexicaanse griep. Zou de mensheid dan tóch op tijd
wakker worden om te voorkomen dat we, leeggeroofd door de bankiers en
beroofd van onze vrijheid, welvaart en gezondheid door de VN, binnenkort
wakker worden in een wereldwijde fascistische slavenstaat?

Steeds meer mensen beginnen het plan van het internationale corporatieve misdaadsyndicaat, dat zichzelf eerst

buitengewoon verrijkte door middel van het doelbewust laten instorten van de wereldeconomie, om vervolgens door

middel van in laboratoria geconstrueerde virussen en daaraan verbonden vaccins met schadelijke adjuvanten een

geplande biologische aanval op de wereldbevolking in te zetten, te doorzien. Daarom hebben de reguliere media,

geheel in handen van dit op winst en controle beluste wereldwijde syndicaat, middels interviews, nieuwsberichten,

columns etc. keihard de tegenaanval ingezet, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen zich bang laten maken en zich

alsnog zullen laten vaccineren. 

Maar ook het groeiende bewustzijn dat we juist door en via deze gevestigde media al jaren gemanipuleerd en

voorgelogen worden, lijkt mogelijk een hoopgevende, wereldwijde kentering teweeg te brengen. De burgers van een

groot aantal landen waar de massavaccinatiecampagne reeds is gestart, zijn duidelijk zeer huiverig om zich te laten

Volgens sommigen wordt het mysterieuze dodelijke virus waarmee al 1,25 miljoen
Oekraïners besmet zouden zijn, nu ook uitgesproeid over Oostenrijk en Polen.



vaccineren. De opkomstcijfers worden zoveel mogelijk onderdrukt, gebagatelliseerd of kunstmatig bijgesteld, maar uit
diverse onderzoeken blijkt dat in veel landen nog maar zeer weinig mensen -hooguit enkele procenten (2)- gehoor

hebben gegeven aan de oproep zich met de volgens veel onafhankelijke experts zeer schadelijke sto�en te laten

injecteren. 

Daarnaast is er eveneens toenemend verzet tegen het hele �nanciële systeem, dat bestaat uit banken en
bankiers die eerst met vele biljoenen dollars en euro's 'gered' moesten worden, maar vervolgens doodleuk
voor tientallen miljarden aan bonussen aan zichzelf uitkeerden. Geld, dat opgebracht is door de gewone,
belastingbetalende burger, die zichzelf geconfronteerd ziet met een sterk stijgende werkloosheid, stijgende
kosten, en een torenhoge schuldenlast die nog decennia op de schouders van kinderen en kleinkinderen zal
drukken.  

Waar het bailout beleid van alle Westerse overheden toe leidt valt al langere tijd te zien in de VS en inmiddels ook in

Europa: het verdwijnen van de middenklasse, zodat er straks één grote, straatarme 'socialistische' massa overblijft,

met een klein groepje puissant rijke oligarchen aan de macht. Voor de banksters en Bilderbergers is het van groot

belang dat dit zoveel mogelijk zonder slag of stoot gebeurd, want als eenmaal de vonk overslaat en er massaal sociaal

verzet en relletjes ontstaan, dan kunnen zelfs de machtige gangsterbankiers in hun afgeschermde hotels en op hun

zwaar beveiligde landgoederen niet langer zeker zijn van hun plannen en hun eigen positie. 

'Oostenrijk op rand van revolutie'. 

'Oostenrijk staat op de rand van een revolutie,' beweert de inmiddels wereldwijd bekende onderzoeksjournalist Jane

Burgemeister op haar website The Flu Case (1). Ze wijst bijvoorbeeld op de recente, vanwege bezuinigingen ontstane

studentenprotesten in het land, en ter illustratie het feit dat een barkeeper van middelbare leeftijd hier over opmerkte

dat 'er geen middenklasse meer is in Oostenrijk. Je hebt alleen nog de superrijken en de straatarmen.' Volgens

Burgemeister zou nog maar een jaar geleden geen enkele Oostenrijker zoiets gezegd hebben. 

De wereldwijd bekende geworden onderzoeksjournalist Jane Burgemeister schrijft op haar website ‘The Flu
Case’ dat het  zeker niet alleen de Oostenrijkers zijn die het zat zijn, maar dat de studentenprotesten zich



inmiddels verspreid hebben naar Duitsland, en ook in Frankrijk waren er de afgelopen zomer (2009) zóveel
rellen, dat de overheid het de reguliere media verbood er nog langer over te berichten. 

Maar het zijn zeker niet alleen de Oostenrijkers die het zat zijn, schrijft Burgemeister. De studentenprotesten hebben

zich inmiddels verspreid naar Duitsland, en in Frankrijk waren er de afgelopen zomer (2009) zóveel rellen, dat de

overheid het de reguliere media verbood er nog langer over te berichten. 

Alternatieve internet zit WHO en banksters dwars. 

Het corporatieve misdaadsyndicaat loopt volgens Burgemeister ‘achter met de plannen om onder het mom van de

Mexicaanse griep massaal gedwongen vaccinaties en quarantaines door te voeren. Daarom lukt het ze niet om de

groeiende sociale onrust onder controle te krijgen. Het alternatieve internet speelt hierbij een grote rol; de zich

opstapelende bewijzen dat de banksters, vaccinproducenten zoals Baxter en Novartis en tevens de WHO zélf de

pandemie veroorzaakt hebben om hier op schandalige wijze winst uit te slaan, terwijl de burgers ondertussen ziek,

zwak en weerloos worden gemaakt met een ongetest sluipmoordenaarsvaccin, hebben zich razendsnel over de wereld

verspreid en zijn een belangrijke oorzaak van de lage opkomst bij de vaccinatiecampagnes’. 

Nieuw dodelijk virus via sproeivliegtuigen? 

Ondertussen heeft de WHO, zeer waarschijnlijk in samenwerking met Baxter, snel een nieuwe pandemische plaag

geintroduceerd in allereerst de Oekraïne. Hoewel in eerste instantie het H1N1 (Mexicaanse) griepvirus de boosdoener

zou zijn, lijkt er nu sprake te zijn van een ander, veel schadelijker gemuteerd griepvirus. De doelbewuste uitbraak in

Oekraïne, waardoor zo'n 1,25 miljoen mensen zijn geïnfecteerd en die zich inmiddels naar Rusland, Wit Rusland,

Bulgarije, Servië, Noorwegen, India en Canada lijkt te hebben verspreid (3), gaat gepaard met torenhoge koorts,

waardoor binnen korte tijd de longen letterlijk verbranden en verkolen. Tevens zou er nog geen antimiddel zijn

ontwikkeld tegen deze moderne vorm van 'longpest'. 

Als Europeanen lijken we in toenemende mate bloot te staan aan een gerichte aanval op onze gezondheid en onze

vrijheid met biowapens. Volgens ooggetuigen zijn er in Polen (4) en Oostenrijk (5), net zoals in Oekraïne vlak
vóór de uitbraak van het mysterieuze virus, sproeivliegtuigen waargenomen, die soms midden in de nacht een
onbekende stof over de steden uitsproeien.In Polen zijn vooralsnog geen gevallen van de nieuwe longpest
waargenomen.  

WHO mag in ieder land troepen inzetten om vaccinaties af te dwingen. 

In de huidige situatie is het van cruciaal belang wat de politie en het leger in onze landen zullen doen, als ze op last van

de WHO zullen worden ingezet om de hele bevolking gedwongen te vaccineren. Werken ze gewillig mee, of ontstaat er

verzet, zoals in Frankrijk, waar de Gendarmerie het vaccin inmiddels geweigerd heeft? En zullen politie en leger zich

zonder protest aten vervangen, als de WHO besluit om buitenlandse troepen, die geen enkele band hebben met de



autochtone bevolking, in onze landen in te zetten? 

Denk niet dat dit overdreven is, laat staan bangmakerij. Onder de in 2005
ingevoerde Internationale Gezondheids Regelgeving is de WHO gerechtvaardigd
om in alle 193 aangesloten landen troepen in te zetten om gedwongen
vaccinaties en quarantaines af te dwingen (6). Dit is toegestaan zodra de WHO
een niveau-6 pandemie heeft afgekondigd - en dat gebeurde al in juli. Ook de
Nederlandse regering is verplicht om hier aan mee te werken, als de WHO
besluit dit recht uit te oefenen! 

Protestdemonstraties mogelijk al op korte termijn verboden. 

Zover is het nog niet, maar de WHO is inmiddels wel van plan om samenscholingen van meer dan 1000 mensen te

verbieden (6). Dat betekent dat de autoriteiten in bijvoorbeeld Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk -en overal waar het

zich verder mocht voordoen- alle grotere protestdemonstraties mogen verbieden en desnoods met geweld de kop in

mogen drukken. 

 

Bronnen: 

(1) The Flu Case 

(2) The Flu Case  

(3) Bird Flu Pandemic 

(4) The Flu Case 

(5) The Flu Case  

(6) The Flu Case  

Op 20 november 2009 lazen we in de media dat een medisch regiohoofd de Duitse regering van enorme
leugens over griepvaccinaties heeft beschuldigd en dat 'zeker 30% van de gevaccineerden nu al
gezondheidsproblemen heeft’ – en dat Duitsland het inenten zwangere vrouwen inmiddels afraadt – en dat
Zwitserland het vaccineren van jonge kinderen en ouderen  heeft verboden – en dat het succes van de anti-
vaccinatiebeweging in Oostenrijk groeit. 

Het gaat er op korte termijn dus steeds meer om spannen. De tijd is kort. Er komt een crisis, maar wie gaat deze
winnen? De eens zo zeker lijkende overwinning van de Bilderberg-Vrijmetselaars bank- en overheidselitairen lijkt in
gevaar te komen, nu een groeiend aantal mensen de waarheid over de geplande economische ineenstorting en de
massavaccinaties tegen gefabriceerde virussen ontdekken. Laten we hopen dat het nog niet te laat is om op
vreedzame wijze massaal te besluiten dat we als wereldburgers niet langer aan deze monstrueuze plannen wensen
mee te werken. Het consequent weigeren van het Mexicaanse griepvaccin is daartoe een zeer belangrijke stap.

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1825%3Ais-who-panicking-signs-of-growing-instability-and-uncertainty&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1801%3Aabout-12-of-austrians-take-swine-flu-jab-in-first-week&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://thebirdflupandemic.com/archives/1-25-million-contract-mystery-flu-in-ukraine-as-flu-cases-spike-in-russia-belarus-bulgaria-serbia-norway-india-and-canada
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1815%3Anighttime-aerosol-spraying-by-planes-reported-in-poland&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1822%3Aplague-spraying-in-southern-austria&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1823%3Awho-moves-to-ban-gatherings-of-a-1000-people-as-global-crackdown-begins&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl


Zwitserland heeft het vaccineren van jonge kinderen en ouderen verboden en het succes van de anti-
vaccinatiebeweging in Oostenrijk groeit. 

Dr. Friedel Rohr, de voorzitter van het Gezondheids Net van de regio Alzey en Framersheimer, heeft het Duitse

ministerie van Gezondheid beschuldigt van 'enorme leugens' en het misleiden van het publiek over de risico's van het

vaccin tegen de Mexicaanse griep en het daarin toegevoegde adjuvant squalene. 'Ik ent mijn patiënten op verzoek

tegen de seizoensgriep in en beveel deze vaccinatie zelfs aan, maar alsjeblieft géén inentingen tegen H1N1 (de

Mexicaanse griep).' 

In een interview met de  zegt Rohr dat het argument van de farmaceutische industrie dat het gebruik

van squalene noodzakelijk is omdat er anders geen voldoende vaccins zouden kunnen worden verspreid, niet waar is.

'Er zijn in de hele wereld ruim voldoende vaccins zonder adjuvanten,' aldus de arts. 'Het ministerie van Gezondheid

heeft het publiek misleid. Voor de leden van de Bondsdag  moesten er vaccins zonder adjuvanten

komen, terwijl  voor de gewone bevolking bij de farmaceutische industrie het risicovolle vaccin met versterkers werd

besteld.' 

Volgens Rohr heeft 30% van de mensen die zich hebben laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep nu al

gezondheidsproblemen gekregen. Rohr zegt al 3 weken een vrouw onder behandeling te hebben die ernstige

bijverschijnselen kreeg na inenting met het H1N1 vaccin. 'Ik stel mijn patiënten niet bloot aan dit risico ,'

aldus Rohr. 'Zeker niet als je bedenkt dat mensen die de Mexicaanse griep krijgen eenvoudig behandeld kunnen

worden als ze rechtstreeks naar hun huisarts gaan.' 

Dr. Rohr ziet zijn skepsis inmiddels bevestigd. In Duitsland is het -in tegenstelling tot in Nederland- inmiddels

afgeraden om zwangeren te vaccineren. Eveneens geheel in strijd met het advies van de Nederlandse

Gezondheidsraad is in Zwitserland besloten het vaccineren van kinderen onder de 5 en oudere mensen juist te

verbieden.  

Een collega arts, dr. Ralf Schneider uit Alzey, heeft inmiddels 150 patiënten tegen de Mexicaanse griep ingeënt. 'Slechts

Allgemeine Zeitung

(het parlement)

(van het vaccin)



2 mensen konden een paar dagen niet naar hun werk gaan,' aldus Schneider, die dagelijks zo'n 6 a 10 mensen die
mogelijk met het H1N1 virus besmet zijn, in zijn praktijk krijgt. 'Zelf heb ik me ook laten inenten, waarna ik 2 dagen

lichte koorts had.' 

'Tot nu toe verloopt de Mexicaanse griep over het algemeen onschuldig,' vervolgt Schneider. 'We weten ook dat de

vaccins met versterkers  meer bijwerkingen hebben als we tot nu toe bij vaccinaties hebben meegemaakt.

We weten echter niet wat wat voor ziektes er de komende maanden nog op ons afkomen. Daarom leg ik uit principe

mijn patiënten het nut en de risico's van de vaccins aan hen uit, en dring er bij niemand op aan zich te laten

vaccineren. Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen.' (1) 

(zie eerder: * adjuvanten tasten het immuunsysteem van het lichaam aan, zegt Andreas Moritz in zijn artikel
‘Mythes rond auto-immuunziekten ontrafeld’ op de website www.argusoog.org ) 

Succes Anti-vaccinatiebeweging Oostenrijk. 

In Oostenrijk lijkt de anti-vaccinatiebeweging inmiddels veel succes te hebben. In de volgende ronde van het

massavaccinatie programma is het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren, dramatisch gedaald. In de regio

Salzburg haalden nog maar 2100 mensen het vaccin, tegen 6400 eerder. En zelfs die 6400 was nog maar 1,3% van het

totaal aantal inwoners van de regio Salzburg.

In Wenen daalde het aantal mensen dat zich laat vaccineren nog sterker: van 28.900 in de eerste week naar 10.000 in

de tweede week. Het lijkt er op dat de overheid en de reguliere massamedia het in Oostenrijk ondanks alle

propaganda moeten a�eggen tegen de goed onderbouwde waarschuwingen van de anti-vaccinatiebeweging (2). Het is

daarom niet verwonderlijk dat de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) persconferenties organiseert om de wereld

te laten weten dat de gevaren van het vaccin 'kunstmatig' overdreven zijn en slechts onderdeel vormen van

'complottheoriën'. Desondanks kan iedereen naar de website van de Europese Medische Autoriteit (EMEA) surfen en

daar lezen, dat de vaccins niet bewezen e�ectief en zelfs niet bewezen veilig zijn, zoals de autoriteiten en media in alle

landen waar massale vaccinatieprogramma's zijn gestart, blijven beweren (3). 

Bron: 

(1) The Flu Case / Allgemeine Zeitung 

(2) The Flu Case 

(3) The Flu Case  

Op 24 april 2010 lazen we in de media dat een toename van autisme en leukemie voorkomt bij jonge kinderen
vanwege het gebruik van cellen van van abortussen in vaccins. 

 (adjuvanten*)

http://www.argusoog.org/
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1990%3Agerman-doctor-accuses-health-ministry-of-qmassive-liesq-concerning-adjuvant-squalene&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl
http://www.allgemeine-zeitung.de/region/alzey/alzey/7897806.htm
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1989%3Adramatic-drop-in-austrians-taking-the-swine-flu-jab-about-04-show-up-in-salzburg-in-second-week&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=nl
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1988%3Awho-denies-vaccines-are-causing-deaths-dismisses-qconspiracy-theoriesq-as-qartificial-worriesq&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl


De tekst op deze pro-life t-shirts krijgt nu wel een héél erg wrange bijbetekenis. 

Een door het  uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek heeft het verband aangetoond

tussen de wereldwijde sterke toename van autisme en het gebruik van cellen van geaborteerde baby's in vaccins. Het

onderzoek werd in februari in het blad  gepubliceerd, en bevestigt dat het jaar

1988 een omslagpunt is, waarna autistische stoornissen zo sterk begonnen toe te nemen dat sommigen spreken van

een ware epidemie. 

Pro-life blogger Jill Stanek schrijft dat het jaar 1988 belangrijk is omdat volgens het 

 in dat jaar door het  werd besloten om een tweede dosis van

het MMR vaccin  toe te voegen aan de vaccinatieaanbevelingen. Deze tweede dosis

bevatte cellen van geaborteerde baby's. 

Uit het onderzoek bleken nog twee andere omslagpunten: 1991, twee jaar nadat het MMR-II vaccin met eveneens

abortuscellen werd goedgekeurd in de VS, en 1995, toen volgens het SCPI hetzelfde gebeurde met het nieuwe

waterpokkenvaccin. 

Jim Sedlak, vice president van de  (ook Nederland kent de Pro Life Nederland), verklaarde

destijds, dat zijn groep zich aansluit bij de oproep van het SCPI om het publiek te informeren over het gebruik van

cellen van geaborteerde baby's, alvorens zij een vaccin toegediend krijgen. 'Al jaren wijst het bewijs erop dat er een
verband bestaat tussen vaccins met daarin DNA van geaborteerde baby's en het risico op het krijgen van
autisme,' verklaarde Sedlak. 'Ouders moeten gewezen worden op de risico's van dergelijke vaccinaties.' 

'De farmaceutische industrie negeert dit bewijs echter en blijft daardoor risico's nemen met onze kinderen,' vervolgde

hij. Sound Choice voert ondertussen verder onderzoek uit naar de invloed van 'abortus-DNA' op de ontwikkeling van

de hersenen en autisme bij kinderen. 'Ik lees overal dat kwik de boosdoener zou zijn, maar er zijn veel studies -

waaronder van het SCPI- waaruit blijkt dat dit niet klopt.' 

'De complotdenker in mij vraagt zich af dezelfde soort ideologische �guren die schuldig zijn aan het verbergen
van het verband tussen abortus en borstkanker ook hier achter zitten. Dit zou namelijk een gigantische klap

Environmental Protection Agency

Environmental Science & Technology

Sound Choice Pharmaceutical
Institute Adivsory Committee on Immunization Practices

(mazelen, de bof en rodehond)

American Life League



betekenen voor de experimenten met stamcellen van embryo's. Daarnaast kan 'big pharma' enorme
schadeclaims verwachten als deze link bewezen wordt,' gaf Jill Stanek als commentaar. 

,' aldus Stanek. Het SCPI zal haar bevindingen in mei (2010) presenteren aan de 

. 

  

Bron: Lifenews   

Op 13 maart 2012 lazen we in de media dat Pepsi Cola geteste smaakversterkers van geaborteerde baby’s mag
gebruiken. 

 geaborteerde
baby's. 

De Amerikaanse  (SEC) heeft besloten dat Pepsi Cola gebruik mag blijven maken

van de diensten van het bedrijf Senomyx, dat cellen van geaborteerde baby's gebruikt bij het onderzoek naar en
produceren van smaakversterkers. Het besluit betekent een nederlaag voor een groep aandeelhouders van Pepsi,

die na klachten van tienduizenden Amerikanen probeerde via de SEC het contract tussen Pepsi en Senomyx ongedaan

te maken. 

In de resolutie eisten de aandeelhouders dat Pepsi Cola de 'mensenrechten respecteert en ethische standaarden

hanteert waarbij de resten van geaborteerde baby's niet worden gebruikt voor zowel privaat- als

samenwerkingsonderzoek en ontwikkelingsovereenkomsten.' De advocaten van Pepsi beargumenteerden echter met

succes dat het uitvoeren van de resolutie de 'fundamentele taken' van het bedrijf zal ondermijnen. 

 woordvoerder Debi Vinnedge, die de relatie tussen Pepsi en Senomyx naar buiten bracht,

verklaarde 'verbijsterd te zijn over de apathie en ongevoeligheid' van Pepsi en de SEC van de regering Obama. 'We

hebben het niet over het soort pennen dat Pepsi wil gebruiken, maar over het met winstoogmerk

exploiteren van de resten van geaborteerde kinderen.

'Dat virus-beladen DNA van geaborteerde baby's het DNA van gezonde kinderen kan beschadigen is nu heel
plausibel International Society for Autism

Research

De 'volgende Pepsi' zou inderdaad wel eens een ongeloo�ijke smaak kunnen hebben... cellen van 

Securities and Exchange Commission

Children of God for Life

http://lifenews.com/nat6272.html


exploiteren van de resten van geaborteerde kinderen. Het gebruiken van de nier van een
menselijke embryo om smaakversterkers te produceren voor hun dranken is bij lange na geen routineuze
handeling!'

'Geweldig smakende dranken'. 

In een o�ciële verklaring zei Pepsi dat de aandeelhouders geen goed oordeel over deze 'complexe zaak' kunnen

vormen. 'Met andere woorden: Pepsi vindt zijn aandeelhouders te dom om te begrijpen wat ze met de resten van

geaborteerde kinderen doen,' reageerde Vinnedge woedend. 'In plaats daarvan wijst Pepsi erop dat het onderzoek het

bedrijf zal helpen om 'geweldig smakende dranken met minder calorieën voor de consumenten' te creëren.'  

Volgens Vinnedge kan Senomyx in plaats van niercellen van geaborteerde baby's ook cellen van dieren, insecten of

'andere moreel verkregen menselijk materiaal' gebruiken bij het testen van smaakversterkers. De SEC zou volgens

haar ten gunste van Pepsi en Senomyx hebben besloten omdat beide bedrijven vorig jaar een samenwerkingscontract

van $ 30 miljoen met elkaar afsloten. 

'Goudstandaard'. 

Pepsi werpt tegen dat het gebruik van cellen van foetussen in smaakonderzoek onderdeel is van 'technieken die

tientallen jaren de goudstandaard vormen in ziekenhuizen, topuniversiteiten, Amerikaanse overheidsinstanties,

voedsel- en drankbedrijven en feitelijk ieder farmaceutisch en biotech bedrijf ter wereld.' 

In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft senator Raph Shortey inmiddels een wetsontwerp ingediend waarmee ieder

product dat bedoeld is voor menselijke consumptie en dat cellen van geaborteerde baby's bevat of is ontwikkeld met

behulp van dit soort cellen -wat dus bij Pepsi het geval is- wordt verboden.   

Medicijnen. 

Cellen van geaborteerde baby's worden in de VS gebruikt bij stamcelonderzoek voor onder andere de ontwikkeling van

medicijnen. Al in 2010 injecteerde het bedrijf  cellen van een geaborteerde foetus direct in het ruggenmerg

van een man die leed aan amyotro�sche laterale sclerose (ALS), beter bekend als de ziekte van Lou Gehrig. Ook

ontwikkelt het bedrijf met deze foetale stamcellen nieuwe vormen van anti-depressiva.  

'Doodscultuur'. 

Rebecca Taylor, een klinische laboratorium specialist in moleculaire biologie, gaf op haar blog als commentaar dat 'het

gebruik van geaborteerde foetuscellen om producten op de markt te brengen... zal toenemen. We leven in een

doodscultuur - een realiteit die inhoudt dat we consumenten moeten waarschuwen met labels waarop geschreven

staat: 'Dit product werd mogelijk gemaakt door het doden van onschuldig menselijk leven.' (1) 

 (1) The New American  

Op 28 september 2012 lazen we in de media dat onderzoek heeft aangetoond dat door inenting juist meer kans

Neuralstem

http://www.thenewamerican.com/culture/family/11116-sec-rules-for-pepsicos-use-of-aborted-fetal-cells


op Mexicaanse griep bestaat. 

Onderzoek heeft aangetoond dat door inenting juist meer kans op Mexicaanse griep bestaat. 

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek in Canada blijkt dat mensen die zich in 2009 hebben laten inenten tegen de

jaarlijkse seizoensgriep -iets waar destijds sterk op werd aangedrongen omdat het extra bescherming zou bieden- juist

een hogere kans hadden om de Mexicaanse griep te krijgen dan mensen die zich niet lieten inenten. De studie

bevestigt wat sceptici al jaren beweren, namelijk dat veel inentingen niet of nauwelijks tegen ziekten beschermen
en vanwege de toevoeging van zeer schadelijke hulpsto�en juist contraproductief werken. 

Dr. Danuta Skowrosnki en haar collega's van het Canadese  constateerden een duidelijke

verband tussen de griepvaccinatie in de winter van 2008 / 2009 en het aantal H1N1 (Mexicaanse Griep) gevallen.

Tijdens hun onderzoek, dat op de  werd

gepresenteerd, werden 32 fretten besmet het met H1N1 virus. De helft van de fretten was van tevoren ingeënt met de

griepvaccinatie, de andere helft niet.  

Wat bleek: de ingeënte fretten werden als eersten ziek en bleken bovendien veel ernstigere symptomen te krijgen. De

niet ingeënte fretten werden bovendien hoogstwaarschijnlijk aangestoken door hun reeds ziek geworden ingeënte

'collega's'.  

De studie van het wetenschappelijke team wordt ondersteund door vijf andere onderzoeken in de andere Canadese

provincies, waar eveneens werd geconstateerd dat de jaarlijkse griepvaccinatie het risico op de Mexicaanse griep juist

verhoogt. 

Geconcludeerd kan worden dat de jaarlijkse griepvaccinatie niet alleen geen enkele bescherming biedt tegen
de Mexicaanse griep, maar hier zelfs de  van kan zijn. Dit had bij een serieuze laboratoriumtest van het

griepvaccin aan het licht moeten komen, waardoor het vermoeden bestaat dat zo'n standaardtest nooit is uitgevoerd.

(1) 

BC Centre for Disease Control

International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy

oorzaak



Schadelijke vaccins. 

In berichtgeving uit 2009 hierboven hebben we bericht over het Mexicaanse griepschandaal. De Westerse landen
sloegen voor enorme sommen geld tientallen miljoenen vaccins in voor een 'pandemie' die echter nooit kwam.
Achteraf bleek de Mexicaanse griep wat het aantal slachto�ers betreft een naar verhouding juist erg milde griep te zijn

geweest. Bovendien is uit diverse onafhankelijke onderzoeken gebleken dat de vaccins tegen de Mexicaanse griep een

aantal zeer schadelijke sto�en bevatten die op de middellange en lange termijn zware en permanente schade aan de

gezondheid kunnen aanrichten. 

  

(1) KOPP 

Op 14 oktober 2014 lazen we in de media dat een internationaal onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat
geen enkel griepvaccin werkt en dat er aanwijzingen bestaan voor wijd verspreide manipulatie van de
resultaten van o�ciële vaccinonderzoeken. 

Omdat ouderen eerder aan de griep kunnen overlijden halen velen jaarlijks een griepvaccinatie. Volkomen
nutteloos, concludeert de Cochrane Collaboration. 

Wellicht wist u het nog niet: al enige tijd geleden heeft een international team van de hoog in aanzien staande

onafhankelijke  na grondig onderzoek de conclusie getrokken dat niet één bestaand

griepvaccin ook maar enige bescherming biedt tegen de griep. De miljarden die de farmaceutische industrie met
de productie van deze volkomen nutteloze vaccins verdient zijn dan ook gebaseerd op regelrechte leugens. De

theorie over hoe en waarom vaccinaties zouden werken wordt hiermee verder aan het wankelen gebracht. 

Kudde immuniteit is 'sprookje'. 

Cochrane Collaboration

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/jonathan-benson/neue-studie-zeigt-nach-einer-grippeimpfung-ist-die-wahrscheinlichkeit-einer-h1n1-infektion-erhoeht.html;jsessionid=89C98062CA28919C353DEB8A1C0FB2D5
http://www.cochrane.org/


De overheid houdt ons samen met de het door hen gesubsidieerde deel van de wetenschappelijke wereld al decennia
voor dat de sto�en die in vaccins zitten ons immuunsysteem aanzetten tot het aanmaken van antilichamen, waardoor

ons lichaam vroegtijdig schadelijke indringers kan herkennen en uitschakelen. 

Aangezien geen enkel griepvaccin de griep blijkt tegen te houden, ook niet als deze van mens op mens wordt

overgedragen, begint dit door vrijwel iedereen voor waar gehouden 'feit' steeds meer op een sprookje te lijken. Ook

het concept van de 'kudde immuniteit', die zou ontstaan als (bijna) iedereen zich laat inenten, komt hiermee op de

helling te staan. Immers, hoe kan een groep mensen of complete bevolking immuun zijn als de vaccins niet eens

kunnen verhinderen dat ziektekiemen van de ene op de andere mens worden overgedragen? 

O�ciële onderzoeken bevoordelen industrie. 

Het onderzoek van de Cochrane Collaboration was zeer grondig en omvatte alle toonaangevende studies over vaccins

die het maar te pakken konden krijgen. Schokkend: de overgrote meerderheid bleken slechte uitgevoerde studies
die concludeerden dat vaccins wél werkten, maar enkel om de farmaceutische industrie te bevoordelen (2).

Deze onderzoeken werden daarom linea recta in de prullenbak gegooid. In enkele gevallen werd er contact

opgenomen met de wetenschappers die bepaalde onderzoeken hadden verricht, om zo meer informatie te verkrijgen. 

Betrouwbaarheid vs. Manipulatie. 

Om deze reden levert het onderzoek van Cochrane het tot op heden meest betrouwbare beeld op over de werking van

vaccins. Omdat de researchers -in tegenstelling tot de wetenschappers die doorgaans de studies naar vaccins

uitvoeren- geen banden hebben met de farmaceutische industrie en dus niet door hen gesponsord en ge�nancierd

worden, konden ze de bestaande literatuur en wetenschappelijke onderzoeken nuchter en onbevooroordeeld

bestuderen. 

Bovendien stelt Cochrane dat 'uit het onderzoek blijkt dat betrouwbare bewijzen over griepvaccins dun gezaaid zijn en

dat er daarnaast aanwijzingen zijn voor wijd verspreide manipulatie van de conclusies (van de o�ciële

wetenschappelijke studies)...' Ook zijn er aantoonbare gevallen van zeer ernstige bijwerkingen van vaccins, waar echter

nauwelijks melding van wordt gemaakt. 

Overheid negeert resultaten. 

Het resultaten van het Cochrane onderzoek zijn extra wrang als bedacht wordt dat deze al op 7 juli 2010 werden

gepubliceerd - ruim 2 jaar geleden dus. Sindsdien blijkt er helemaal niets veranderd te zijn en gaat de overheid, in

samenwerking met de farmaceutische industrie en de door hen gesubsidieerde wetenschappers, vrolijk door het het

massaal verstrekken van volstrekt nutteloze griepvaccins aan de burgerbevolking. (1) 

Op 28 september berichtten we dat uit een recente Canadees wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die

zich lieten inenten tegen de jaarlijkse seizoensgriep zelfs een  kans hadden de Mexicaanse griep te krijgen.

Bovendien blijkt uit diverse andere onafhankelijke onderzoeken dat de soms zeer giftige hulpsto�en die in vaccins

worden verwerkt -zoals kwik- buitengewoon schadelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Zo wordt

bijvoorbeeld de autisme 'epidemie' van de laatste 20 jaar toegeschreven aan deze hulpsto�en. ('98 miljoen

poliovaccinaties bevatten kankerverwekkend virus') 

hogere



(1) KOPP  

(2) Gaia Health 

Op 20 juli 2013 lazen we in de media dat 98 miljoen poliovaccinaties kankerverwekkend virus bevat en dat het
verband van het SV-40 virus met kanker al 52 jaar bekend – en dat de meeste kankergevallen op de wereld
waarschijnlijk veroorzaakt worden door vaccins. 

De meeste kankergevallen op de wereld worden waarschijnlijk veroorzaakt door vaccins. 

De gezaghebbende Amerikaanse gezondheidsinstantie, het  (CDC), heeft

opnieuw belangrijke informatie over vaccins van zijn website verwijderd. Tot 98 miljoen Amerikanen blijken te zijn
ingeënt met een poliovaccin dat een kankerwekkend virus bevatte. De CDC heeft toegegeven dat dit vaccin de
oorzaak kan zijn dat miljoenen Amerikanen kanker hebben gekregen. Het is niet bekend of dit vaccin ook in

Europa of Nederland is gebruikt. 

Deze informatie werd door het CDC in o�ciële statistieken vermeld onder het thema 'Kanker, Simiaanvirus 40 (SV40)

en poliovaccin'. Inmiddels zijn de gegevens van de site verwijderd, maar niet voordat  de bewuste

pagina had gearchiveerd (inmiddels lijkt ook Google deze pagina te hebben geblokkeerd). Dit werd waarschijnlijk uit

voorzorg gedaan, omdat er de laatste tijd veel over het verband tussen kanker en SV-40 wordt geschreven. 

Verband virus met kanker al 52 jaar bekend. 

, want al in 1961 (!) stelde

het  (NIH) een direct verband vast tussen SV-40 en het ontstaan van tumoren. 'Net als andere

polyomavirussen is ook SV-40 een DNS-virus, dat bewezen tumoren en kanker veroorzaakt,' aldus RealFarmacy. 'Men

neemt aan dat SV-40 de transcriptiecapaciteit van tumoronderdrukkers in mensen onderdrukt... 

' 

Centers for Disease Control and Prevention

RealFarmacy.com

De gevestigde orde wil pertinent niet dat deze feiten bekend worden bij het grote publiek
National Institute of Health
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Michele Carbone, professor pathologie aan de universiteit van Hawaii, ontdekte dat SV-40 in veel gevallen aan de basis
van botkanker en mesothelioom -een steeds vaker voorkomende - staat. Bij ongeveer éénderde

van de door hem onderzochte gevallen van osteosarkoom en 40% van andere vormen van botkanker werd het SV-40

virus vastgesteld. Bij de gevallen van longkanker was dit zelfs 60%. 

Kanker door polio- en hepatitis-B vaccins. 

'Veel autoriteiten geven inmiddels toe dat een groot aantal -zo niet de meeste- kankergevallen op de wereld afkomstig

zijn van de poliovaccins van Salk en Sabin en de Hepatitis-B vaccins, die met behulp van apen worden geproduceerd,'

vervolgt RealFarmacy. 'Men zegt dat mesothelioom het gevolg van asbest is, maar uit onderzoeken blijkt dat 50% van

de behandelde mesotheliomen niet door asbest, maar door SV-40 virussen in poliovaccins ontstaat.' 

(1) KOPP (/ RealFarmacy / Natural News / SV40 Foundation) 

Op 23 november 2013 lazen we in de media dat  de jaarlijkse griepprik een gevaarlijke cocktail is van kwik en
antivries en dat kindersterfte door griep na de  invoering van het vaccin is geëxplodeerd – en dat
klokkenluiders zeggen dat  virologen de opdracht krijgen om de testen met vaccins te vervalsen. 

Ondanks het risico op misgeboorten worden zwangere vrouwen nog altijd aangeraden de griepprik te halen. 

Ondanks het feit dat de griepepidemie in 2012-2013 de langste in 25 jaar tijd was en duizenden doden heeft geëist (4),

blijven de autoriteiten de bevolking oproepen om zich vooral weer tegen de griep te laten inenten. In het nieuwste

vaccin zit onder andere opnieuw kwik verwerkt, alsmede een stof die we ook in antivriesmiddelen vinden. Bovendien

blijkt dat sinds de griepprik werd ingevoerd, het aantal jonge kinderen dat aan griep sterft juist enorm is toegenomen. 

De politiek wil hand in hand met de farmaceutische industrie zoveel mogelijk mensen inenten met een goedje dat

naast kwik ook uit formaldehyde, proteïnen uit kippeneieren en calciumchloride bestaat. Vooral zwangere vrouwen,

kinderen en ouderen zouden zich moeten laten inenten, maar critici zeggen al jaren dat de vaccins bij juist deze

groepen het minste werken, áls ze al bescherming bieden tegen de griep. 

vorm van longkanker
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Elk jaar horen we weer dezelfde propaganda over grote aantallen griepdoden, terwijl het hier slechts om schattingen

gaat, omdat het exacte wereldwijde aantal nooit na te gaan is. Ieder jaar reizen experts naar Azië om uit te vinden

welke van de meer dan 200 verschillende soorten in�uenzavirussen dit jaar de kop op steken. Met deze gegevens

wordt dan vervolgens een cocktail voor de daarop volgende herfst en winter samengesteld. 

Enorme lading kwik. 

De meest recente griepprik bevat 25.000 x meer kwik dan toegestaan is in drinkwater. Het kwik bevindt zich in de vorm

van Thimerosal, de zeer omstreden, uiterst giftige toevoeging waar we tijdens de Mexicaanse griep'pandemie' in 2009

uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Thimerosal, dat onder andere misgeboorten zou veroorzaken, is volgens

gegevens van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (CDC) in bijna ieder antigriepvaccin verwerkt. 

Naast de enorme hoeveelheid kwik -waarvan de fabrikanten beweren dat dit in ons bloed plotseling niet meer giftig is-

zijn er ook proteïnen uit kippeneieren in verwerkt. Hierop kan een allergische reactie ontstaan. De toevoeging

Polysorbate-80 veroorzaakt bij muizen onvruchtbaarheid. Calciumchloride wordt verwerkt in antivriesproducten. 

Kindersterfte na invoering griepprik geëxplodeerd. 

Wie deze cocktail in zijn bloed laat spuiten, zal op zijn minst willen dat het werkt. En dat is bij lange na niet zo zeker als

de politiek en de farmaceutische industrie ons wil doen laten geloven. Integendeel: sinds de griepprik in de VS sinds

2003 voor iedereen werd aanbevolen, is het aantal jonge kinderen dat aan griep overlijdt, juist geëxplodeerd. In 2000

stierven er in heel Amerika 19 kinderen onder de 5 jaar aan de griep; in 2002 waren dat er 12. In 2003, toen de prik

werd ingevoerd, steeg het aantal naar 90. In 2009 stierven maar liefst 276 baby's en peuters aan de griep, ruim 23 x

zoveel als in 2002. 

Prik werkt niet bij ouderen, risico's zwangeren gebagatelliseerd. 

Ook ouderen wordt aangeraden om zich te laten vaccineren. Toch zijn de vaccins nog nooit op oudere mensen getest,

zo berichtte de . Steeds meer medici twijfelen eraan of de griepprik überhaupt wel werkt bij mensen

die ouder zijn dan 70. 

De risico's van de vaccins worden door de farmaceutische bedrijven gebagatelliseerd. Ook de politiek wil daarom dat

zoveel mogelijk mensen zich laten inenten, ook en zelfs vooral zwangere vrouwen. In Duitsland belooft de overheid

zwangere vrouwen zelfs dat het vaccin 'goed te verdragen' is, en negeert daarbij dat talrijke experts vanwege het risico

op misgeboorten het tegendeel adviseren. 

Zolang er geen blijvende schade aan het immuunsysteem is, kan het menselijke lichaam honderden verschillende

soorten virussen afweren. 

Volgens voorstanders van de griepprik worden de virussen echter steeds

sterker, en is ons natuurlijke afweermechanisme daar niet altijd meer tegen opgewassen. 

Klokkenluiders: testen bewust vervalst. 

New York Times

Het immuunsysteem kan versterkt worden door gezond eten, voldoende slaap, genoeg
beweging en het vermijden van stress. 



De afgelopen jaren zijn diverse grote fabrikanten van vaccins er op betrapt wetenschappelijke testen en gegevens te

hebben vervalst. In werkelijkheid blijken veel van hun vaccins namelijk geen enkele bescherming te bieden. Volgens

klokkenluiders, waaronder virologen van producent , zijn de mazelen en de bof weer enorm in opkomst, omdat

de vaccins ontworpen zouden zijn om  te werken. De virologen zouden de opdracht hebben gekregen de

bloedtesten met opzet te vervalsen, waardoor beweerd kon worden dat het vaccin '95%' e�ectief zou zijn (2). 

Meeste kinderen met bof en mazelen blijken ingeënt. 

Uit onderzoeken blijkt tevens dat 97% van de kinderen die de bof krijgen, ingeënt zijn tegen de bof. Hetzelfde geldt

voor de mazelen. De meeste mazelenepidemieën verspreiden zich onder gevaccineerde mensen. De ene keer dat

er -zoals dit jaar in Nederland- een epidemie onder een groep niet-gevaccineerden uitbreekt, besteden de media er

ruimschoots aandacht aan. Hiermee wordt doelbewust valselijk de indruk gewekt dat de patiënten juist ziek werden

omdat ze zich niet hebben laten inenten. 

Voorbeeld: in 2010 was er een mazelenepidemie in de Amerikaanse staat New Jersey. 77% van de kinderen die ziek

werden, bleken reeds te zijn ingeënt tegen de mazelen. In datzelfde jaar werd Groot Brittannië opnieuw getro�en door

de Mexicaanse griep. 70% van de geïnfecteerden was er juist tegen ingeënt. 

Levende virussen in vaccins verwerkt. 

Het lijkt er dus eerder op dat vaccins een epidemie , in plaats van tegengaan. Schrijnend was het schandaal

rond fabrikant , dat levende virussen verwerkte in vaccins, die naar 18 landen werden gestuurd.

Deze vaccins zouden er dus juist voor zorgen dat mensen de griep zouden . En daardoor zouden de autoriteiten

weer een drukmiddel in handen hebben om het niet-ingeënte deel van de bevolking alsnog zover te krijgen zich te

laten vaccineren. 

Een internationaal wetenschappelijk team van het hoog in aanzien staande onafhankelijke 

concludeerde in 2010 na een langdurige studie dat niet één bestaand griepvaccin ook maar enige bescherming
biedt tegen de griep. Het onderzoek was zeer grondig en omvatte alle toonaangevende studies over vaccins die er

beschikbaar waren. Schokkend: de overgrote meerderheid bleken slecht uitgevoerde onderzoeken te zijn, waarin werd

geconcludeerd dat vaccins wél werkten, maar  

Uit een onderzoek op 28 september 2012 bleek uit een Canadees wetenschappelijk onderzoek  dat mensen die zich

lieten inenten tegen de jaarlijkse seizoensgriep zelfs een  kans hadden de Mexicaanse griep te krijgen.

Bovendien blijkt uit diverse andere onafhankelijke onderzoeken dat de soms zeer giftige hulpsto�en die in vaccins

worden verwerkt -zoals het al eerder genoemde kwik / Thimerosal- buitengewoon schadelijke gevolgen voor de

gezondheid kunnen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de autisme'epidemie' van de laatste 20 jaar toegeschreven aan

deze hulpsto�en.  

Medische wereld weigert feiten onder ogen te zien. 

Ondanks alle onderzoeken en schandalen is het echter nog steeds taboe om iets anders te beweren dan wat de

gevestigde orde ons heeft ingeprent, namelijk dat vaccins altijd bij iedereen werken, enkele 'uitzonderingen'

daargelaten. 

Merck

niet

bevorderen

Baxter International
krijgen

Cochrane Collaboration

enkel om de farmaceutische industrie te bevoordelen (3).

hogere

Ook in Nederland willen (huis)artsen en andere medici er nog steeds niet aan dat de farmaceutische

http://www.cochrane.org/


 

 (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten 

(2) Natural News 

(3) Gaia Health 

(4) NU 

Op 26 september 2014 lazen we in de media dat nieuw onderzoek uitwijst dat  autisme en leukemie ontstaan
door cellen van geaborteerde baby’s in vaccins. 

Een van de beruchte uitspraken van Barack Hussein Obama klinkt in het licht van de gepresenteerde feiten
extra wrang. 

Een wetenschappelijk team van het  in Seattle (VS) zegt een sterk verband te

hebben geconstateerd tussen vaccins en het ontstaan van autisme. De boosdoeners zouden echter niet zware

metalen zoals kwik zijn, maar het gebruik van cellen van speciaal voor dat doel geaborteerde baby’s. 

Het Amerikaanse CDC berichtte onlangs dat het aantal gevallen van autisme sinds 2000 is verdrievoudigd van 1 op de

150 naar 1 op de 50 kinderen. Theresa Deisher, oprichter van het SCPI in Seattle, vindt dat het daarom de hoogste tijd

wordt dat het CDC alle gegevens die wijzen op het verband met vaccins tegen met name de waterpokken en Hepatitis

A onder de loep neemt. 

Leukemie en autisme door cellen opzettelijk geaborteerde baby. 

De veelgebruikte vaccins tegen de waterpokken en Hepatitis-A zijn volgens een groot aantal onderzoeken en

publicaties ‘gefabriceerd met foetale cellijn WI-38’, die zijn ‘besmet met het HERV retrovirus dat bij kinderen

industrie met opzet over de rug van de gezondheid van miljoenen volwassen en kinderen miljardenwinsten wil
blijven maken, en er daarbij niet voor terugschrikt om 'wetenschappelijk' onderzoek te vervalsen.

Sound Choice Pharmaceutical Institute

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/21/grippe-impfung-gefaehrlicher-cocktail-aus-quecksilber-und-forstschutz/
http://www.naturalnews.com/042864_measles_outbreak_mumps_vaccines_scientific_fraud.html
http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-10-05/no-value-in-any-influenza-vaccine-cochrane-collaboration-study/
http://www.nu.nl/gezondheid/3635517/griepepidemie-langstdurende-van-afgelopen-25-jaar.html


kanker in de lymfecellen veroorzaakt,’ aldus Deisher, die er tevens op wees dat deze cellijn afkomstig is van een
opzettelijk geaborteerde 3 maanden oude vrouwelijke foetus. (2) 

‘Over heel de wereld worden vaccins die besmet zijn met menselijke foetale cellen niet enkel in verband gebracht met

autisme, maar ook met epidemische leukemie en lymfekanker bij kinderen.’ 

Het team van Deisher onderzocht wetenschappelijke gegevens uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en

Australië, en constateerde dat de grote toename in het aantal autisme gevallen begon aan het begin van de jaren ’90

van de vorige eeuw, toen diverse vaccins werden geïntroduceerd die menselijke foetaal DNA en retrovirussen

bevatten. Toen het gebruik van deze vaccins deze eeuw werd uitgebreid, vond een nieuwe toename van
autisme plaats.

‘Al het foetale DNA dat in kinderen wordt geïnjecteerd is besmet’. 

Hoofdonderzoeker Katie Doan legde uit dat menselijk foetaal weefsel wordt gebruikt om vaccins te kweken, omdat er

dan minder auto-immune reacties optreden dan bij het gebruik van dierlijk weefsel. Volgens haar is het echter

onmogelijk om onbesmet foetaal DNA te gebruiken, ondanks pogingen om het te zuiveren. Zodra dit in een kind
wordt geïnjecteerd, kan het in combinatie met de genen van het kind autisme veroorzaken. 

Het CDC erkende weliswaar de forse groei van het aantal autisme diagnoses, maar wijt dit niet aan de sto�en in

vaccins, maar aan het feit dat er zowel maatschappelijk als medisch meer aandacht voor autisme is gekomen. Sound

Choice heeft deze ontwikkelingen echter uit de onderzoeksresultaten ge�lterd, en kwam desondanks tot de conclusie

dat de forse toename sinds het gebruik van foetaal DNA wel degelijk een feit is. (1) 

CDC-wetenschapper erkende fraude. 

Op 6 septemberstond in de media dat CDC-wetenschapper dr. William Thompson toegaf fraude te hebben
gepleegd met een onderzoek naar het BMR-vaccin. Het geconstateerde verband tussen de kwik bevattende
hulpstof thimerosal en autisme-achtige verschijnselen werd doelbewust uit de onderzoeksresultaten
verwijderd. 

In 2009 schreven we tijdens de Mexicaanse grieppandemie –die uiteindelijk slecht een milde epidemie bleek te zijn-

voor het eerst over de gevaarlijke ingrediënten van sommige vaccins, en tevens over het door diverse

wetenschappelijke teams vastgestelde feit dat niet één griepvaccin ook maar enige bescherming biedt tegen de griep

. 

Smaakversterkers Pepsi Cola. 

Cellen van geaborteerde baby’s worden in meer industrietakken gebruikt. In maart 2012 meldden we dat de

Amerikaanse autoriteiten Pepsi Cola toestemming gaven om gebruik te blijven maken van het bedrijf Senomyx, dat

cellen van geaborteerde baby’s gebruikt bij het onderzoek naar en de productie van smaakversterkers. 

Medicijnen. 

(zie hyperlinks onderaan)



Tevens worden cellen van geaborteerde baby’s al jaren in de VS gebruikt bij stamcelonderzoek voor onder andere de

ontwikkeling van medicijnen. In 2010 injecteerde het bedrijf  cellen van een geaborteerde foetus direct in

het ruggenmerg van een man die leed aan amyotro�sche laterale sclerose (ALS), ook wel bekend als de ziekte van Lou

Gehrig. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf met deze foetale stamcellen nieuwe vormen van anti-depressiva.  

'Doodscultuur'. 

Rebecca Taylor, een klinisch laboratorium specialist in moleculaire biologie, gaf destijds op haar blog het commentaar

dat 'het gebruik van geaborteerde foetuscellen om producten op de markt te brengen... zal toenemen. 

 

 (1) Life Site News 

(2) GGZ Nieuws 

Leest u aandachtig deze psalm (vooral de rood gemarkeerde verzen!) en besef dat bij vaccinatie cellen van
ongeboren foetussen de gezondheid van uw kind kunnen beïnvloeden. God schiep alle leven, dus ook
geaborteerde baby’s in spé. Mogen wij dit leven nemen en voor eerder genoemde doeleinden gebruiken?? 

De keuze is aan u! 

 Psalm 139 uit Groot Nieuws vertaling.   

1 Voor de voorzanger. Een psalm uit de bundel van David. Heer, u doorgrondt me, u kent me. 

2 U ziet mij of ik nu zit of sta. U verstaat mijn gedachten al van verre. 

3 U slaat mij gade of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe: het is u vertrouwd. 

4 Voor er een woord over mijn lippen komt, weet u al, Heer, wat ik denk. 

5 U bent om me heen, u bent voor me en achter me, en uw hand ligt op mijn schouder. 

6 Dat u me zo kent kan ik niet bevatten, het gaat mijn verstand te boven.

7 Waar kan ik u ontlopen, waar kan ik u ontvluchten? 

8 Al zou ik opklimmen naar de hemel, u bent er; al zou ik afdalen naar het dodenrijk, u tref ik er aan. 

9 Al vloog ik naar het uiterste oosten of streek ik neer in het verste westen, 

10 ook daar zou u mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast. 

11 Al vroeg ik de duisternis: ‘Verberg me, laat het nacht worden om mij heen,’ 

12 zelfs dan verbergt de duisternis me niet; voor u is de nacht als de dag, de duisternis als het licht. 

13 U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan. 
14 Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is
een wonder. Dat besef ik heel goed. 
15 Ik was voor u niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het
binnenste van de aarde. 
16 U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld, al
geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken. 

Neuralstem

We leven in een
doodscultuur - een realiteit die inhoudt dat we consumenten moeten waarschuwen met labels waarop geschreven
staat: 'Dit product werd mogelijk gemaakt door het doden van onschuldig menselijk leven.'

http://www.lifesitenews.com/news/new-study-finds-autism-linked-to-fetal-contaminated-vaccines
http://www.ggznieuws.nl/home/vaccins-wel-degelijk-oorzaak-van-autisme/

