Vaccinatiemafia heeft overheden volledig in hun greep (video)
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Het maakt eigenlijk niet uit hoe schokkend de verhalen zijn waarmee vaccinatie
klokkenluiders naar buiten komen.
De politieke gelederen blijven gesloten, want alles en iedereen bij de overheid accepteert
geld van de farmaceutische industrie.

Bovenstaande inleiding is voor de volle honderd procent van toepassing op Amerika, maar ons
land zal echt niet veel beter zijn.

In 2014 schreven wij over de dappere verslaggeefster Sharyll Attkisson die ontslag nam bij
CBS.

Vorige maand heeft zij na twintig jaar dienst ontslag genomen bij de nieuwszender CBS.
Daarna is ze is door de mediagemeenschap volledig buitengesloten, ze hoort er niet meer bij en
is verworden tot een overloper met een hoop frustraties.
De waarheid ligt zoals gewoonlijk iets anders.
Eén van de vele omstreden verhalen die zij bracht binnen CBS waren de gebeurtenissen in
Benghazi (Lybië). Een verhaal dat wij ook uitgebreid hebben belicht en waar ook Attkisson
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verder onderzoek deed dan het cover-up verhaal van Obama.
Op dat punt werd ze tegengehouden en moest ze verder haar mond dichthouden.

In 2009 hadden we een zogenaamde pandemie van varkensgriep, een die er helemaal niet
was. Zo kwam Attkisson erachter dat het Amerikaanse Centre for Disease Control (CDC)
vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, gestopt was met het tellen van het aantal
varkensgriep gevallen. Gewoon, gestopt.
Terwijl ze tegelijkertijd moord en brand schreeuwden over de gevaren van de varkensgriep en
dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd diende te worden.
Attkisson was er ook van op de hoogte dat het aantal mensen dat werkelijk (varkens)griep had
veel lager was dan men deed voorkomen. Na de episode met de varkensgriep bleek uit
onderzoek van Dr. Peter Doshi dat van alle monsters van vermoedelijke grieppatienten die naar
laboratoria worden gestuurd voor analyse, slechts 16 procent daadwerkelijk positief testten. Dat
was er dan ook de reden voor dat de CDC stopte met tellen van het aantal griepgevallen.
In de praktijk betekende dit dat een groot aantal mensen dacht dat ze de (varkens)griep
hadden en heel snel beschermd moesten worden met een gevaarlijk en niet werkend vaccin,
terwijl ze helemaal geen griep hadden.
Zowel bij het Fast and Furious en varkensgriepverhaal moest Attkinson in opdracht van haar
baas de kaken op elkaar houden en werd er door CBS verder niets over deze zaken bericht,
behalve het formele gescripte verhaal.
Ook in 2011 probeerde ze zaken betreffende vaccinaties aan de kaak te stellen zoals het
verband tussen autisme en vaccinaties. Ze schreef er een artikel over wat haar uiteraard niet in
dank werd afgenomen. Alle alarmbellen gingen af bij CBS want de mainstream media steunen
en promoten vaccinaties, de heilige graal van de farmaceutische industrie.
Prijs vaccinaties de hemel in en waag het nooit om met de beschuldigende vinger die richting
te wijzen als oorzaak van dood of verminking.
De voorzitter van CBS, Sumner Redstone, heeft een groot belang bij vaccinaties. Zo werkt hij
onder meer via zijn Stichting, The Sumner M. Redstone Foundation, driftig mee aan het
wereldwijd toedienen van zoveel mogelijk vaccinaties, net zoals Bill en Melinda Gates dit
doen.
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