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Niet alleen leven wij in een onleefbaar land, waar arme mensen met een bijstandsuitkering
eigendom van de staat zijn
, ook leven wij in een gevaarlijk land.
De laatste tijd is het doelwit van de niets uitziende vaccinatiemafia vooral mensen die zich
niet of moeilijk kunnen verdedigen, zoals kinderen en ouders.

Wil je graag in goede gezondheid oud worden in dit land, dan krijg je te maken met een
behoorlijke uitdaging.
Van de wieg tot het graf wil onze overheid je vol spuiten met allerlei chemische troep en
proberen ze jou in het sprookje te laten geloven dat je dat dan niet meer ziek wordt. Misschien
hebben ze gelijk en wordt je nooit meer ziek omdat het einde wel eens dichterbij kan zijn dan je
denkt door al die chemische ellende.

In november vorig jaar kwamen opeens de kinderen in beeld en moesten zij en alles en
iedereen die met hen in contact komt, worden gevaccineerd.

Er is een alarmerend bericht verschenen bij RTL nieuws:
Ouders in Groot-Brittannië worden opgeroepen hun kind de komende tijd te laten vaccineren
tegen griep, om zo ook te voorkomen dat ze hun opa's en oma's besmetten. Die hebben vaak
een lagere weerstand. Een prima idee, vindt viroloog en griepdeskundige Ab Osterhaus.

Het Britse gezondheidsinstituut NHS heeft ouders opgeroepen hun kind te laten vaccineren
tegen de griep. Natuurlijk om te voorkomen dat de kinderen zelf ziek worden, maar de
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autoriteiten willen op deze manier ook voorkomen dat zieke kinderen hun grootouders
besmetten met het griepvirus tijdens de familiefeesten rond kerst.

Geen slecht idee, volgens Osterhaus. "Vooral jonge kinderen die voor de eerste keer griep
krijgen, zijn extra gevoelig voor influenza. Zij hebben nog weinig weerstand opgebouwd tegen
de verschillende griepvirussen en hebben op scholen en crèches veel intensief contact met
leeftijdgenootjes, waardoor het virus zich snel verspreid."

Kinderen worden door deskundigen gezien als 'grote verspreiders' van het influenzavirus. "Je
ziet regelmatig dat de ouders van een kind met griep zelf ook ziek worden. Maar vooral opa's
en oma's lopen risico, omdat zij een lagere weerstand hebben en een griep dus ernstigere
gevolgen kan hebben."

Dit is natuurlijk een voorbode van wat wij ook bij ons kunnen verwachten, want zo staat er
verder:

En dat lijkt goed te werken, zegt Ted van Essen. Hij is huisarts en griepexpert. "In Engeland
hebben ze de griepprik voor kinderen gefaseerd ingevoerd. Je zag dat in de regio's waar
kinderen ingeënt werden, veel minder ouderen besmet raakten met het griepvirus."

Vorige maand waren de zwangere vrouwen aan de beurt:

Ongeveer alle mainstream kananalen brengen in koor hetzelfde verhaal over de grote gevaren
van kinkhoest en dat als zwangere vrouwen zich nu maar laten vaccineren, hun nog ongeboren
kind vrijwel zeker zal worden gevrijwaard van die vreselijke kinkhoest.

De Gezondheidsraad adviseerde ruim twee jaar geleden al om zwangere vrouwen in te enten.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft hier nog altijd geen besluit over genomen. In de
tussentijd worden vrouwen niet geïnformeerd over de mogelijkheid om zich op eigen kosten te
laten inenten, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.
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De propaganda gaat als volgt:

In de eerste maanden na de geboorte zijn baby’s nog niet beschermd. Kinkhoest treedt
daardoor vooral op bij baby’s die drie maanden of jonger zijn. Door zwangere vrouwen te
vaccineren is de baby ook beschermd in die eerste maanden, voordat het kind zelf ingeënt kan
worden.

En natuurlijk is dat zonder enig gevaar, want vrouwen lopen geen enkel verhoogd risico op
bijwerkingen van de vaccinatie, zo wordt gesteld.

En nu zijn het de ouderen:

Senioren moeten worden gevaccineerd tegen pneumokokken, adviseert de Gezondheidsraad.

"Hoewel daarmee lang niet alle ziektes als gevolg van pneumokokken uitgebannen worden, kan
wel een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen worden voorkomen", aldus het
adviesorgaan.

Elk jaar komen 2.600 tot 5.600 ouderen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt
door deze bacterie. Nog eens ongeveer 1.800 senioren belanden met hersenvliesontsteking of
bloedvergiftiging in een hospitaal. Van al deze mensen overlijdt gemiddeld 15 procent,
berekende de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad zou graag zien dat mensen al vanaf 60 jaar iedere vijf jaar worden
beschermd met het vaccin PPV23, de laatste keer op 75-jarige leeftijd. Daarna wordt de
werkzaamheid door verschillende factoren en de wisselwerking daartussen minder goed.

3/4

Na kinderen en zwangere vrouwen, nu ook ouderen doelwit vaccinatiemafia
Zaterdag, 03 maart 2018 18:57

De raad zegt dat de vaccinatie voor alle ouderen bereikbaar moet zijn dankzij collectieve
financiering.

Trap er niet in en zorg dat je oud wordt en gezond blijft door je immuunsysteem op sterkte te
houden.

Doe dit door bijvoorbeeld je lichaam regelmatig te ontgiften met een goede kwaliteit chlorella ,
neem
wat natuurlijke CBD druppels
als preventie tegen allerlei ziektes en indien nodig geef je lichaam wat extra ondersteuning door
middel
van wat superfood.

Niet alleen zal je je veel beter voelen, je kunt op deze manier met een gerust hart oud worden,
want oud worden staat echt niet gelijk aan een zielig wrak dat door middel van vaccinaties en
chemische middelen in leven wordt gehouden totdat je niet meer interessant bent voor de
maatschappij.

Werk niet mee aan het ziekmakende systeem, blijf gezond. Want dat is iets dat niet in hun script
voor komt: een gezonde bevolking ondanks dat ze alles in het werk stellen om zoveel mogelijk
chronisch zieken
te creëren.

Meer informatie over vaccinaties:
vaccinvrij
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