Het verhaal van deze klokkenluider kan misschien je leven redden (video)
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Ga nooit of te nimmer in tegen het verdienmodel van de gevestigde medische orde, want
het kan je je leven kosten en op zijn minst je carrière.
Dit wordt aangetoond door het schokkende verhaal van een wetenschapper die iets had
ontdekt, dit publiceerde en vervolgens thuis wordt opgehaald en in handboeien afgevoerd.

We komen zo langzamerhand in een situatie terecht op deze wereld waarbij alles wat eerlijk
is, levensgevaarlijk is. Wanneer een wetenschapper naar eer en geweten onderzoek verricht,
dit vervolgens publiceert, dan is het laatste wat je verwacht dat deze wordt behandeld als een
misdadiger.
Dat is exact wat de Amerikaanse Dr. Judy A. Mikovits overkwam . Een normale christelijke
vrouw van begin 50 die als onderzoekswetenschapper bij het National Cancer Institute
gepassioneerd en vol overgave haar werk deed.

Zij werkte aan menselijke retrovirussen zoals HIV en haar werk was voornamelijk
geconcentreerd op immuuntherapie onderzoek met betrekking tot HIV.

In 2009 werkte ze aan een onderzoek met betrekking tot autisme en neurologische ziektes. Ze
ontdekte dat veel van de mensen die zij bestudeerde binnen dit onderzoek leden aan kanker,
neurodegeneratie
en
chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Dr. Mikovitz ontdekte uiteindelijk dat een virus afkomstig van muizen hiervoor verantwoordelijk
was. Dit virus dat normaal “slapend” is in muizen en bij hen geen problemen veroorzaakt, kan
wel voor ernstige gezondheidsschade zorgen voor mensen en zelfs tot de dood leiden. Omdat
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men bij het samenstellen/ontwerpen van vaccins menselijk en muizenweefsel met elkaar
vermengt, kan dit virus in de vorm van vervuiling via vaccins bij de mens terechtkomen.

Dit virus is op deze manier bij tenminste 25 miljoen Amerikanen geïnjecteerd via een vaccin of
besmet bloed. Haar onderzoek was schokkend en werd gepubliceerd in een belangrijk
wetenschappelijk tijdschrift.

Waar zoiets voor andere wetenschappers betekent dat ze geslaagd zijn omdat hun
onderzoeken in een vooraanstaand tijdschrift worden gepubliceerd, betekende dit voor Judy
Mikovits: ontslag, dreigementen en de gevangenis.

Ze werd op een kwade ochtend van huis gehaald, afgevoerd in handboeien, opgesloten in de
gevangenis en allemaal zonder enig vorm van proces of rechtsgrond. Ze werd bedreigd dat als
ze niet al haar conclusies terug zou trekken, de vaccinatiemafia haar dan letterlijk kapot zou
maken.

Dr. Mikovits hield stand, klampte zich in de cel vast aan haar geloof en weigerde iedere
medewerking om haar onderzoek ongeldig te verklaren.

In de onderstaande video vertelt ze haar schokkende relaas en is ook inmiddels tot de
ontdekking gekomen dat de vaccinatie deepstate mafia alle troefkaarten in handen heeft. Zij
bepalen wat de media schrijven en niemand anders en ze zegt ze dat ze één grote fout heeft
gemaakt: “Ze stelde teveel kritische vragen”.

En dat is wat er door onze gehele maatschappij gebeurt. Niemand mag op wat voor manier dan
ook kritische vragen stellen. Het begint al vroeg op school waar kinderen niet alleen worden
volgespoten met die levensgevaarlijke injecties als je ze de kans geeft, maar waar ze in de
overheidsopvoedingsfabriek leren om toch vooral geen kritische vragen te stellen of zelf na te
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denken.

Deel dit verhaal waar je kunt en mocht iemand nog twijfelen aan de oprechtheid van de
medische wereld, in dit geval voor wat betreft vaccinaties, dan is deze video precies wat nodig
is om wakker te worden.

Zoals Judy zegt: “Stop met televisie kijken en ga weer een boek lezen”.

Maak een einde aan de dagelijkse programmering en ga weer zelf denken. Leef zo gezond
mogelijk, geef je immuunsysteem wat ondersteuning en loop met een grote boog om
vaccinaties heen.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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