Alarmcode Rood: EU gaat zich inzetten voor wereldwijd vaccineren ieder kind
Zaterdag, 14 september 2019 12:21

Het monster dat Europese Unie heet laat steeds meer van zich spreken en vanuit Brussel zal
alles op alles gezet worden om ieder kind te vaccineren.
De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie slaan de handen ineen om in
een tien punten programma vaccinaties erdoor te duwen.

Het is niet zomaar dat er nu alarmerende berichten komen over de rol die de Europese
Commissie gaat spelen bij vaccinaties. Als we even kijken naar de oorsprong/geschiedenis van
dit monster, dan wordt duidelijk waarom. Hierna een klein deel uit een eerder artikel:&nbsp;
Er was eens..... in Duitsland een industriële groep met de naam IG Farben. Destijds de grootste
chemische/farmaceutische octopus in de wereld. Tijdens het begin van de Tweede
Wereldoorlog reisde de auteur van het boek “The Devil’s Chemist”, Josiah DuBois, naar
Guatemala en kwam terug met de mededeling dat het land een volledige dochteronderneming
van Farben was.
Dit farmaceutisch imperium was en is één van de grote krachten achter de Europese Unie. Het
is niet bij toeval dat dit soort bedrijven zoveel macht hebben. Ze beheersen niet alleen de hele
medische wereld, het zijn politieke planners. Dit is ook waarom en hoe Big Pharma zo
naadloos aansluit bij wat wij noemen De Nieuwe Wereld Orde.
Het doel om ieder mens in een “van de wieg tot het graf” (cradle to grave) systeem te
diagnostiseren met ziekte en vervolgens te behandelen met giftige “medicijnen” is onderdeel
van een groter doel: het met opzet verzwakken van de bevolking. Dit is een politiek doel en
maakt het onder controle houden van bevolkingen gemakkelijker.
Voor de architecten achter de schermen hoeven we ook niet verder te kijken dan hier.

Bij Vaccinvrij staat het volgende alarmerende bericht.
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De EC (Europese Commissie) organiseerde op 12 september 2019, in samenwerking met de
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), een ‘Global Vaccination Summit’ in Brussel. Het
evenement vond plaats onder gezamenlijk toezicht van de voorzitter van de Europese
Commissie Jean Claude Juncker en
WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus
. Het doel van deze dag was:

“Het demonstreren van de leidersrol van de EU aangaande het wereldwijde commitment aan
vaccinatieprogramma’s. Evenals de politieke betrokkenheid versterken bij het uitroeien van
infectieziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden, en politieke leiders en sleutelfiguren
van wetenschappelijke, medische, industriële, filantropische en civiele samenleving bij het
proces betrekken.” [1]

Deelname was alleen ‘op uitnodiging’, en vertegenwoordigers van vaccin-kritische
consumentenorganisaties ontbraken. De uitkomst stond bij voorbaat al vast. In tien stappen
gaat de gevestigde orde de handen ineenslaan om een wereld te creëren waarin elk kind is
gevaccineerd?

‘TEN ACTIONS TOWARDS VACCINATION FOR ALL’

De onderstaande punten zijn een vertaling van de ‘Ten actions towards vaccination for all’.
Moge het ertoe leiden dat we snel wakker worden. Informeer uzelf en zorg ervoor dat informatie
anderen bereikt.

LESSEN VAN DE DAG EN ACTIES DIE NODIG ZIJN OM TE BEREIKEN DAT IEDEREEN
WORDT GEVACCINEERD EN ‘DOOR VACCINS TE VOORKOMEN ZIEKTES’ WORDEN
GEËLIMINEERD.

1. Het bevorderen van wereldwijd politiek leiderschap dat zich heeft gecommitteerd aan
vaccineren, en het opbouwen van effectieve samenwerking en partnerschappen – op
internationale, nationale, regionale en lokale niveaus met gezondheidsautoriteiten,
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gezondheidswerkers, het maatschappelijk middenveld, gemeenschappen, wetenschappers en
industrie – om iedereen, overal ter wereld te beschermen door een aanhoudende hoge
vaccinatiegraad.

2. Het zeker stellen dat alle landen over nationale immunisatiestrategieën beschikken en deze
implementeren en versterken met financiële ondersteuning, in lijn met de vooruitgang in de
richting van ‘Universal Health Coverage’, waarbij niemand ongevaccineerd blijft.

3. Het bouwen van sterke controlesystemen betreffende door vaccinatie te voorkomen ziekten,
met name ziekten die wereldwijd op de lijst staan geëlimineerd en uitgeroeid te worden.

4. De oorzaken van terughoudendheid om te vaccineren aanpakken door het vergroten van het
vertrouwen in vaccinatie, evenals het ontwerpen en implementeren van evidence-based
interventies.

5. De kracht van digitale technologieën gebruiken bij het monitoren van deelname aan
vaccinatie en het effect van vaccinatieprogramma’s.

6. Het voortzetten van onderzoek om continu gegevens te genereren over de effectiviteit en
veiligheid van vaccins en de impact van vaccinatieprogramma’s.

7. Doorgaan met inspanningen en investeringen, inclusief nieuwe financieringsmodellen, voor
onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor nieuwe of verbeterde vaccins en nieuwe of
verbeterde aanlevering van vaccins.

8. Het beperken van het risico op een gebrek aan vaccins door verbeterde monitoring van
beschikbaarheid van vaccins, prognoses van uitbraken, inkoop-, leverings-, en
voorraadsystemen en samenwerking met producenten en alle deelnemers in de distributieketen
om de productiecapaciteit optimaal te benutten of te vergroten.

3/5

Alarmcode Rood: EU gaat zich inzetten voor wereldwijd vaccineren ieder kind
Zaterdag, 14 september 2019 12:21

9. Het bekrachtigen van professionals in de gezondheidszorg op alle niveaus en de media door
hen te voorzien van effectieve, transparante en objectieve informatie voor het publiek en het
bestrijden van valse en misleidende informatie, onder meer door contacten aan te gaan op
mediaplatforms (red. facebook), en binnen technologische bedrijven (red. Google).

10. Afstemming en integratie van vaccinatie in de wereldwijde gezondheids- en
ontwikkelingsagenda’s, via een hernieuwde immunisatie agenda lopend tot 2030.

Wij hopen dat u beseft dat het idee dat u gered gaat worden door iets of iemand een illusie is.
Iedereen die al wakker is, zal zich in moeten zetten om andere mensen informatie aan te
bieden en het gesprek over vaccineren en de risico’s ervan aan te gaan. De macht van de
gevestigde orde wordt bepaald door geld, maar de kracht van de ouders ligt in de grote
aantallen en een snel groeiend bewustzijn. Moge de liefde voor onze kinderen de leeuw in ons
wakker maken.

Tot zover Vaccinvrij.

Als je alleen al naar het eerste punt kijkt, dan mogen toekomstige leiders alleen worden
benoemd als ze groot voorstander zijn van vaccinaties, anders zullen ze door de EU niet
worden gesteund.

Ook bij punt 4 staat iets waarvan de haren recht overeind gaan staan: “implementeren van
evidence-based interventies”.

Een superstaat, eerst op Europees niveau, later op wereldniveau die als een Big Brother alles
voor de mensheid zal bepalen, inclusief wie mag blijven leven of niet.

De klok staat niet meer op vijf voor twaalf, de klok staat op vijf over twaalf.
Voor hen die op eigen kracht gezond willen blijven, hierbij nog een herhaling van de aanbieding
voor Niburulezers van Orjana die nog tot en met maandagavond loopt. Deze liep oorspronkelijk
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af op vrijdagavond, maar omdat deze is gemist door een aantal mensen loopt deze actie nog
heel even door.
Een literfles Orjana colloïdaal zilverwater met maar liefst 15 procent korting.
Vul bij het afrekenen de code "zilver15" in.

Waarom ieder huishouden een fles goede kwaliteit colloïdaal zilver in huis hoort te hebben staat
uitgebreid beschreven in dit eerdere artikel.
BELANGRIJK: Let op dat je de code in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje invult
omdat je anders geen aanspraak maakt op de actie
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