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De Nederlandse NOS doet zich voorkomen als een gedegen onafhankelijk nieuwskanaal
dat te allen tijde objectief nieuws brengt.
Veel mensen geloven dat ook, maar misschien moeten ze eens kijken naar het soort
vaccinatie misleiding waar deze organisatie zich mee bezighoudt.

Als je de grote massa wilt bespelen door een bepaalde indruk te wekken, dan weet je als
nieuwsorganisatie dat titels heel belangrijk kunnen zijn. De reden is dat dit is wat de mensen het
eerst zien en ook meestal is wat blijft hangen.
Op 24 september komt de NOS met een artikel dat als titel heeft:&nbsp;

RIVM: vaccin tegen baarmoederhalskanker is veilig.

Die titel hebben ze weer gehaald van de website van het RIVM waarop inderdaad staat dat het
HPV vaccin veilig is en dat ze dit baseren op een onderzoek.

Dat de RIVM de mensheid bedondert is iets wat je kunt verwachten, simpelweg omdat het een
verlengstuk is van de farmaceutische industrie. En aangezien ze niet snel hun eigen producten
de grond in zullen boren, begrijp je een dergelijke marketing titel van het RIVM.

Maar de NOS hoort te kijken of het wel klopt wat ze zeggen voordat ze dit op hun eigen website
knallen en dit nieuws triomfantelijk in het journaal verkondigen.
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De titel van het stuk bij het RIVM en dus ook de NOS, dekt op geen enkele manier de lading en
is misdadig misleidend. Een argeloze toeschouwer kan zomaar denken dat er een onderzoek is
uitgevoerd waaruit zou blijken dat het HPV vaccin veilig is. Dat is helemaal niet waar, want er is
niet eens dergelijk onderzoek uitgevoerd.

Hier het onthullend bericht van de NOS:

Er is geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker en langdurige
vermoeidheidsklachten bij meisjes. Het vaccin is dus veilig, stelt het RIVM na onderzoek . De
resultaten komen overeen met die van eerdere internationale onderzoeken.

Dit bericht is ongeveer hetzelfde als de volgende:

Er is geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker en het aantal UFO’s dat in
een bepaalde week wordt waargenomen, dus is het vaccin veilig.

Als je zegt dat het onzin is om op basis van de twee bovenstaande berichten te concluderen dat
het vaccin veilig is, dan heb je helemaal gelijk. Het uitgevoerde onderzoek zegt nul komma nul
over de veiligheid van het vaccin.

Dan over dit “onafhankelijke onderzoek”.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Vaccine en is uitgevoerd
door een instituut dat
Lareb heet.&nbsp;

Lareb voert voor het CBG een deel van de wettelijke taak uit op het gebied van de
geneesmiddelenbewaking (verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over
bijwerkingen van geneesmiddelen door medische beroepsbeoefenaren en patiënten), zoals
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vermeld in de toelichting op de Geneesmiddelenwet.

Lareb is een onafhankelijke stichting en wordt voor haar taken gefinancierd door het CBG en
het Ministerie van VWS.

Door wie wordt het CBG betaald?

De farmaceutische industrie betaalt een vast tarief voor elk geneesmiddel dat is geregistreerd,
een jaarlijkse vergoeding. Dit zijn de basisinkomsten van het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG). Daarnaast betaalt de farmaceutische industrie een vast tarief voor
nieuwe aanvragen voor de beoordeling van een geneesmiddel. De hoogte van deze tarieven is
zodanig dat het CBG zijn werk kostendekkend kan doen.

De farmaceutische industrie betaalt het CBG die weer Lareb betaalt die "onafhankelijk
onderzoek" doet. Natuurlijk.

In maart dit jaar was er ook al zo’n “onafhankelijk onderzoek”.&nbsp;

Zo stond er gisteren een jubelend bericht in het AD over het beruchte HPV vaccin:
De prikken die baarmoederhalskanker moeten voorkomen, bieden jarenlange en uitgebreide
bescherming tegen vijf typen van de verantwoordelijke HPV-infectie. Dat zegt onderzoekster
Robine Donken, die vandaag aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam op haar bevindingen
promoveert.

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat de huid en de slijmvliezen infecteert. Donken
onderzocht de effecten bij meisjes die als eersten werden ingeënt, in 2009 en 2010. Een bijna
volledige bescherming (98 procent) tegen twee van de 150 typen van HPV is gevonden tot zes
jaar na het toedienen, bij jonge vrouwen die nog drie inentingen hebben gehad. Inmiddels wordt
het vaccin toegediend in twee injecties.
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Ook bleken zij in die periode beschermd tegen drie andere typen, die niet eens in het vaccin zijn
opgenomen. Het zevende jaar kon niet meer in het promotie-onderzoek worden opgenomen,
maar geeft volgens Donken hetzelfde beeld. De hoop is dat het effect blijvend is en die hoop is
volgens Donken ook wel gerechtvaardigd. Ook buitenlandse onderzoeken wijzen daarop, met
name een onderzoek uit Australië, dat al in 2006 met prikken begon.

De meeste mensen zullen na deze eerste paragrafen niet verder lezen en dat is jammer want
verderop in het artikel staan twee nog hele belangrijke dingen.

De eerste is dat Donken geen enkel onderzoek heeft gedaan naar bijwerkingen, terwijl dit juist
het gebied is waar duizenden slachtoffers vallen en het tweede is dat Donken werkt bij het
RIVM. Hoe bedoelt u, onafhankelijk onderzoek? Wij van WC Eend adviseren.... WC eend!

Wil je wat echte informatie over hoe het nu precies zit met die vaccinaties tegen HPV, neem
dan even de tijd om de volgende (Nederlands ondertitelde) documentaire te bekijken.
Als de ondertiteling niet automatisch start, even op het wieltje naast het woord Youtube rechts
onderaan klikken en dan Nederlands selecteren uit de beschikbare ondertiteling. (Redactie:
Artikel gaat onder de videos verder.)

Zoals we onlangs schreven vormt de farmaceutische industrie een essentieel onderdeel van
de weg richting New World Order.
Naast het hersenspoelen van de bevolking wordt deze ook nog eens extra dociel gemaakt door
de farmaceutische industrie. Dat er bijna negen miljoen chronisch zieke mensen in ons land
permanent farmaceutische pillen slikken is dan ook geen toeval.
Het vormt een onderdeel van het plan richting New World Order.
Het is daarom zaak om zo snel mogelijk afscheid te nemen van allerlei chemische middelen die
worden gebruikt om jou aan alle kanten te beïnvloeden, zowel fysiek als geestelijk.
Een prima manier om een overstap te maken van chemische middelen naar puur natuur is het
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(preventief) gebruik van CBD. Dit krachtige natuurlijke middel is bij uitstek geschikt om de
chronische ontstekingen aan te pakken en aangezien deze verantwoordelijk zijn voor bijna
alle ziekteprocessen
ben je
daarmee al een eind op weg. Bovendien is aangetoond dat CBD heel goed is
voor het mentale welzijn
en dus een ideaal middel om de farmaceutische programmering te lijf te gaan.
Je kunt dit gebruiken naast je chemische farmaceutische medicijnen totdat je een (in overleg
met een arts) manier hebt gevonden om dit verantwoord te kunnen afbouwen. Niet alleen word
je zo vrij van farmaceutisch vergif, je zult je waarschijnlijk stukken beter voelen.
En om het programma compleet te maken, eet waar mogelijk biologisch, vermijd bewerkt
voedsel, blijf weg van het televisiescherm en vermijd zoveel mogelijk straling en maak korte
metten met alle mainstream nieuwsbronnen.
Om je daarbij op weg te helpen krijg je deze week als Niburulezer tien procent korting op de
aanschaf van de schone, hoogwaardige Orjana CBD olie van 30 ml . Voer bij het afrekenen de
code "nofarma10" in en begin met het op orde krijgen van lichaam en geest. Deze actie is
geldig tot en met volgende week woensdag 3 oktober 2018.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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