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Het is weer zover, talloze landgenoten liggen al rillend en snotterend onder de wol omdat ze
griep hebben opgelopen.
In de Amerikaanse staat Connecticut weten ze wel raad met de griep, want als jouw kind geen
griepprik heeft gehaald hoeft het niet meer op school te komen.

Er gaat tegenwoordig geen jaar meer voorbij of we hebben wel een griepepidemie. Een
epidemie die steeds vroeger lijkt te beginnen en steeds langer schijnt te duren.

In Nederland is een griepepidemie losgebarsten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) vrijdag. Er zijn nu al twee weken meer dan 51 op de 100.000 mensen met
griep of griepachtige verschijnselen, waardoor van een epidemie gesproken kan worden.

In de week van 10 december rapporteerden de peilstations van Nivel Zorgregistraties al 63
mensen met een influenza-achtige ziekte (IAZ) per 100.000 inwoners en met de Kerst kon er
eigenlijk al van een epidemie worden gesproken.

Een griepepidemie is in de winter niet ongebruikelijk. Vorig jaar duurde deze echter met achttien
weken twee keer zo lang als gemiddeld en hadden op het hoogtepunt 165 van de 100.000
mensen griepachtige klachten.

Is dat nu allemaal toeval of zou er een andere oorzaak zijn dat dit soort epidemieën steeds
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langer schijnt te duren. Niemand kijkt natuurlijk naar de griepprik als oorzaak van dit alles, maar
misschien zouden ze dat toch eens moeten doen.

Zoals we schreven in een eerder artikel:

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.

Met andere woorden, hoe meer de griepprik wordt gepromoot des te meer gevallen van griep
zich zullen voordoen.

Dat alles neemt niet weg dat de vaccinatiemafia wereldwijd of links- of rechtsom zal gaan
zorgen voor verplichte vaccinaties. En ze krijgen steeds meer succes.

Zoals nu in de Amerikaanse staat Connecticut waar sommige ouders na de kerstvakantie voor
een nare verrassing
zullen komen te staan. Kunnen zij namelijk niet aantonen dat hun kind een griepvaccinatie heeft
ontvangen, dan blijven de schooldeuren voor dit kind gesloten.
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