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Het poliovaccin heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en
UNICEF een escalerende uitbraak van polio op de Filippijnen veroorzaakt,
die een gezamenlijke verklaring heeft afgegeven dat het vaccin polio
veroorzaakt.
“WHO en UNICEF zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de poliouitbraak in de Filippijnen zorgwekkend is, omdat deze wordt veroorzaakt
door van vaccin afgeleid poliovirus type 2”, schrijft de Associated Press.
“Het verzwakte virus dat in vaccins wordt gebruikt, repliceert zich korte tijd
in de darmen van kinderen en wordt uitgescheiden in de ontlasting.”
Poliovaccins worden vaak aangehaald als een succesverhaal waaruit blijkt
dat vaccins werken om infectieziekten te elimineren. In werkelijkheid
worden bijna alle gevallen van polio in de moderne wereld veroorzaakt door

poliovaccins zelf.
Duidelijk gezegd, meer gevallen van polio worden veroorzaakt door poliovaccins dan door wilde polio.

Poliovaccins creëren “superpolio” -stammen die de mensheid
bedreigen
Orale poliovaccins zijn eigenlijk “voortplantende virulente stammen” van poliovirussen, meldt Children’s Health
Defense:
De alarmerende toename van uit polio afkomstige gevallen van vaccins presenteert vaccinplanners met een
“dilemma” of “raadsel” – omdat “juist het hulpmiddel dat u gebruikt voor polio uitroeiing het probleem veroorzaakt.”
… Vaccinonderzoekers weten al lang dat deze OPV -afgeleide virussen zelf polio kunnen veroorzaken, met name
wanneer ze ‘loskomen in de omgeving’.
Het verhaal van Associated Press geeft toe dat het meer dan 25 jaar geleden is dat polio op de Filippijnen werd
gecontracteerd door een ‘wilde stam’. Sinds 1993 zijn alle gevallen van polio op de Filippijnen veroorzaakt door
poliovaccins. Via AP:
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Het laatst bekende geval van een wilde stam van het virus in de Filippijnen was in 1993 …

Associated Press geeft toe dat vaccins kinderen doden
De immunisatieprogramma’s van de overheid werden in 2017 ontsierd door een knokkelkoortsvaccin gemaakt
door de Franse drogisterij Sanofi Pasteur, waarvan sommige Filippijnse functionarissen beweren dat deze verband
hielden met de dood van ten minste drie kinderen. Duque en andere Filippijnse gezondheidsambtenaren zeggen
dat ze sindsdien hebben gewerkt om het vertrouwen van het publiek in vaccins te herstellen.
Erger nog, zoals het AP toegeeft, is gebleken dat vaccins voor knokkelkoorts het risico op ernstige
knokkelkoortsinfecties verhogen:
De regering stopte de dengue-immunisatieaandrijving nadat Sanofi zei dat een onderzoek aantoonde dat het
vaccin het risico op ernstige dengue-infecties kan verhogen. Meer dan 830.000 kinderen ontvingen het Dengvaxiavaccin in het kader van de campagne, die in 2016 werd gelanceerd en in 2017 werd stopgezet. Sanofifunctionarissen zeiden dat het Dengvaxia-vaccin veilig was en knokkelkoortsinfecties zou verminderen als de
vaccinatie verder zou gaan.

Vaccin “wetenschap” is een fraude

Moderne vaccin “wetenschap” is een totale fraude. Vaccins doden of verminken miljoenen kinderen over de hele
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onmiddellijk verbannen van alle grote technische
platforms, waaronder
Google, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest en zelfs Vimeo.
Feiten over vaccins mogen niet worden gedeeld of besproken. De corrupte, crimineel geleide vaccinindustrie
beheert het verhaal van alle technische reuzen – inclusief Wikipedia – evenals Hollywood, universiteiten en
medische tijdschriften.
De vaccinindustrie vermoordt kinderen om winst en brengt vervolgens iedereen die werkt om kinderen te
beschermen tegen de plaag van gevaarlijke immunisaties die zijn uitgevoerd met giftige ingrediënten zoals
afgebroken menselijk foetaal weefsel, aluminium, kwik en chemische hulpstoffen, tot zwijgen.
Bekijk deze schokkende video die de waarheid onthult over afgebroken menselijke foetale cellen die in vaccins
worden gebruikt, volledig erkend door de CDC en vaccinfabrikanten:
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Nederlandse luchtvluchteling: “Ik gebruik nog maar een vijfde van de medicijnen”
(http://naturotheek.com/nederlandse-luchtvluchteling-ik-gebruik-nog-maar-een-vijfde-van-de-medicijnen/)
Fibroma of huidwratten verwijderen Heel eenvoudig! (http://naturotheek.com/fibroma-of-huidwrattenverwijderen-heel-eenvoudig/)
Goed bezig! Bouwers gebruiken hennep in plaats van beton en het kan het milieu sparen
(http://naturotheek.com/goed-bezig-bouwers-gebruiken-hennep-in-plaats-van-beton-en-het-kan-het-milieusparen/)
Niet alle honing is op dezelfde manier gemaakt: hier is hoe je er zeker van kunt zijn dat de jouwe legitiem
is (http://naturotheek.com/niet-alle-honing-is-op-dezelfde-manier-gemaakt-hier-is-hoe-je-er-zeker-van-kuntzijn-dat-de-jouwe-legitiem-is/)
Krijg verlichting van rug-, nek- en kaakpijn met deze eenvoudige levenshack
(http://naturotheek.com/krijg-verlichting-van-rug-nek-en-kaakpijn-met-deze-eenvoudige-levenshack/)
4 Gezondheidsvoordelen van boekweit, een volkorenrijke voedingsstof (http://naturotheek.com/4gezondheidsvoordelen-van-boekweit-een-volkorenrijke-voedingsstof/)
Gevonden, in dode potvis: 100 plastic bekers, 25 plastic zakken, 4 plastic flessen, 2 flip-flops
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(http://healthbytes.me/feed/)

Health Bytes Premium (http://healthbytes.me/)

Natuurlijke remedies voor schone slagaders: voorkom hart- en vaatziekten met deze 7 voedingsmiddelen
(http://healthbytes.me/natuurlijke-remedies-voor-schone-slagaders-voorkom-hart-en-vaatziekten-metdeze-7-voedingsmiddelen/)
Psoralea corylifolia wordt al duizenden jaren in TCM gebruikt en behandelt verschillende ziekten, van
hartaandoeningen tot kanker (http://healthbytes.me/psoralea-corylifolia-wordt-al-duizenden-jaren-in-tcmgebruikt-en-behandelt-verschillende-ziekten-van-hartaandoeningen-tot-kanker/)
Osteoporose en mannen: farmaceutische producten kunnen het risico op botbreuken vergroten
(http://healthbytes.me/osteoporose-en-mannen-farmaceutische-producten-kunnen-het-risico-opbotbreuken-vergroten/)
Oxycontin Maker-vraagt faillissement aan na miljarden naar privéaccounts te hebben gesluisd…
(http://healthbytes.me/oxycontin-maker-vraagt-faillissement-aan-na-miljarden-naar-priveaccounts-tehebben-gesluisd/)
Kunstmatig gezoete producten bedreigen de gezondheid van het hart, blijkt uit onderzoek
(http://healthbytes.me/kunstmatig-gezoete-producten-bedreigen-de-gezondheid-van-het-hart-blijkt-uitonderzoek/)
Na tien dagen vasten beweert Will Smith dat hij de bloeddrukmedicatie die hij 10 jaar lang heeft gebruikt
niet meer nodig heeft (http://healthbytes.me/na-tien-dagen-vasten-beweert-will-smith-dat-hij-debloeddrukmedicatie-die-hij-10-jaar-lang-heeft-gebruikt-niet-meer-nodig-heeft/)
Expert waarschuwt: de griepprik van dit jaar zal waarschijnlijk niet effectief zijn
(http://healthbytes.me/expert-waarschuwt-de-griepprik-van-dit-jaar-zal-waarschijnlijk-niet-effectief-zijn/)
Nieuwe studie is “IJzingwekkend commentaar” over de toekomst van antibiotica
(http://healthbytes.me/nieuwe-studie-is-ijzingwekkend-commentaar-over-de-toekomst-van-antibiotica/)
Wonden behandelen: wondinfectie herkennen en voorkomen (http://healthbytes.me/wonden-behandelenwondinfectie-herkennen-en-voorkomen/)
Koffie en kokosolie: het perfecte paar? (http://healthbytes.me/koffie-en-kokosolie-het-perfecte-paar/)
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