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Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een griepprik hebben
gehad 630 procent meer griepvirusdeeltjes verspreiden dan niet gevaccineerde mensen.
Een autoriteit op het gebied van de gevaren van vaccinaties ontvangt een doodsbedreiging
die geen enkele ruimte laat voor een misverstand.

Dr. Suzanne Humphries is medisch specialist en wordt door velen beschouwd als een autoriteit
op het gebied van vaccinaties. Ze heeft samen met Roman Bystrianyk een boek geschreven
getiteld " Dissolving Illusions " dat onder andere kijkt naar de geschiedenis van vaccinaties en
de vele fabeltjes die ons worden verteld zoals dat hierdoor ontelbare levens zijn gered.
In een eerder interview zei ze onder andere het volgende:

Mijn specialisme is interne ziekten en nefrologie, specialist voor nierziekten. Gedurende de
afgelopen drie/vier jaar ben ik meer opgeschoven naar een holistische benadering met de
nadruk op de studie van de doelmatigheid, veiligheid en noodzaak van vaccinatie.

Tegenwoordig ben ik tegen vaccins. 10 jaar geleden echter was ik niet tegen vaccins. Ik wist
niets van vaccins. Ik was medisch opgeleid in een systeem dat hield van vaccins en er
vertrouwen in heeft. Ik heb veel recepten uitgeschreven voor vaccins. Als opgroeiend kind heb
ik vaccinaties gehad. Ik kreeg ze ook voordat ik naar de medische faculteit ging. Eerlijk gezegd
was ik er niet zoveel mee bezig, omdat we nooit les hebben gehad in onze opleiding over wat er
in vaccins zit. Wij hebben echt nooit iets geleerd over de nadelen van vaccins in de medische
opleiding. Ons werd het schema voor kindervaccinaties gegeven, verteld wanneer ze toedienen
moesten worden en we registreerden ze toen ik stage liep op de kinderafdeling. Ik dacht er
helemaal niet over na, vroeg nooit aan patiënten wanneer hun laatste vaccinatie was als ze met
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een klacht over hun gezondheid kwamen.

Zoals bekend zijn mensen die hun mond opendoen tegen de religie van de farmaceutische
industrie en bijbehorende vaccinaties vaak op allerlei manieren doelwit.

In het geval van Dr.Humphries was dit onlangs wel heel letterlijk het geval toen ze werd
bedreigd met de dood. Op 18 januari dit jaar ontving ze een email waarin haar een niet al te
prettige dood in het vooruitzicht werd gesteld. Er stond onder andere het volgende in:

I’m gonna f#cking murder you, you stupid f#cking c#nt. I’m just letting you know, just to let you
know that when it happens, you were f#cking warned bitch. You’re always puttin your location
out there, so it’s real f#cking easy to get to you. I have a nice beautiful Desert Eagle that’s
gonna be used on you. So keep thinkin all your health sh#t is gonna help you, cuz guess what,
c#nt, it’s not gonna help you live another f#cking day.

Maar, ook dit soort dingen zullen er niet voor zorgen dat zij haar mond dichthoudt en zij zal
doorgaan met het voorlichten van de mensheid omtrent de gevaren van vaccinaties en, zoals
nu heel actueel, de beruchte griepprik. Als we de media moeten geloven, sterven de mensen bij
bosjes als gevolg van de hevige griep dit jaar en dat de voornaamste reden zou zijn gelegen in
het feit dat ze geen griepprik hebben gehad. In de ogen van Dr. Humphries is de werkelijke oor
zaak van de vele sterfgevallen juíst de griepprik
.

In een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in Proceedings of the National
Academy of Sciences
(PNAS)
wordt vastgesteld dat mensen die een griepprik hebben ontvangen 630 procent meer griepvirus
deeltjes in de lucht verspreiden dan niet gevaccineerde mensen. Dit zeer belangrijke onderzoek
toont aan dat de zogenaamde kudde-immuniteit een medisch fabeltje is, omdat het juist de
gevaccineerde kudde is die de dragers en verspreiders van het virus zijn.
Kijk en luister naar wat Dr. Suzanne Humprhies te vertellen heeft over vaccinaties, haar
doodsbedreiging en de moed die ervoor nodig is om het werk te doen wat zij doet.
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Al met al is de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat je beter af bent met het krijgen van
griep
dan te proberen
dit te vermijden via een griepprik.
Een goede manier om griep te vermijden is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je
immuunsysteem op volle sterkte is
, waardoor virussen weinig of geen kans krijgen om je te vloeren.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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