Hoe meer vaccinaties, des te meer gevallen van autisme (video)
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George Orwell zei ooit dat in een tijd waarin de mensheid massaal wordt misleid, het
brengen van de waarheid een revolutionaire daad is.
En die waarheid voor wat betreft vaccinaties is onder andere dat er een aantoonbaar verband
is tussen vaccinaties en autisme en dat er een sinister plan achter dit alles schuilgaat.

In de tijd waarin wij leven zal het steeds moeilijker worden voor een doorsnee burger om ergens
de waarheid te kunnen ontdekken. De belangen van de grote industrieën zullen steeds groter
worden. En al snel zullen 30.000 lobbyisten in Brussel niet genoeg zijn om politici zodanig te
bewerken dat alles wat zij doen automatisch wordt goedgekeurd en de domme bevolking via de
mainstream media met een kluitje het riet in wordt gestuurd.
Om de heilige graal van “de winst” te beschermen, gaat men letterlijk over lijken en zeker in het
geval van de farmaceutische industrie toont de lange lijst met dode artsen die onder verdachte
omstandigheden zijn gestorven aan dat
George Orwell
helemaal gelijk had.

Het is niet alleen de winst, want vaak is er naast het geld verdienen nog een reden om iets te
willen pushen en dat is bij vaccinaties zeker het geval.

Daarvoor hoeven we alleen maar naar Bill Gates te kijken en iedere keer opnieuw haalt deze
man de voorpagina’s in "zijn strijd" tegen besmettelijke ziektes. Ook nu prijkt hij weer overal
prominent in de mainstream media
met zijn kruistocht om “de mensheid te redden”, dit keer van de griep waar hij nu pleit voor een
universeel wereldwijd vaccin.
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Bill Gates heeft keer op keer laten blijken een voorstander te zijn van het uitroeien van een fiks
deel van de mensheid
en
alles wat hij doet, moet dan ook in dat licht worden gezien.

Door de twee componenten, het geld verdienen en de verborgen agenda, zal er nooit of te
nimmer iets negatiefs over vaccinaties worden gezegd in de mainstream media. Tenslotte zijn
er genoeg simpele zielen te vinden die maar wat graag bang gemaakt worden en zich leugens
op de mouw laten spelden door diezelfde mainstream media en zich zelfs opwerpen als strijder
tegen al die vaccinatieweigeraars die een gevaar voor anderen zouden vormen.

Alhoewel er keer op keer door echt onafhankelijke onderzoeken wordt aangetoond dat er wel
degelijk een verband bestaat tussen autisme en vaccinaties, wordt dit altijd en overal door de
reguliere medische wetenschap en dus ook de mainstream media, ontkend.

Het volgende zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid terzijde worden gelegd als toeval:

Nieuwe recente onderzoekscijfers van de Canadese overheid laten zien dat in gebieden waar
de hoogste vaccinatiegraad voorkomt, zich ook het hoogste aantal van autisme gevallen voor
doet.

De drie gebieden in Canada waar het vaakst autisme voorkomt zijn Newfoundland en Labrador
(1 op 57), Prince Edward Island (1 op 59) en Quebec (1 op 65). Het laagst scoorde Yukon met
1 op 125.

De gebieden met de meeste autisme gevallen hebben een fenomenale groei gezien in het
aantal gevallen van autisme in de afgelopen jaren. Newfoundland en Labrador gingen van 6
naar 19.6 gevallen per 1.000, een toename van 227 procent, terwijl Prince Edward Island van 5
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naar 17.7 gevallen per 1000 ging, een toename van 254 procent. In Quebec is het nog erger,
want daar ging het aantal autisme gevallen van 3.5 naar 15.7 per 1.000, een toename van maar
liefst 349 procent.

Er zijn maar weinig medici die dit soort dingen durven aan te kaarten, maar er is toch iemand
die dat wel gedaan heeft en dat is Dr. Zimmerman.

Hij heeft onder andere het feit dat het aantal gevallen van autisme gelijke tred houdt met de
vaccinatiegraad visueel gemaakt.

Hier het aantal gevallen van autisme per gebied.
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