Nederland bereidt zich voor op wereldwijde pandemie
Maandag, 01 april 2019 18:13

Het wachten is op het juiste moment; het moment waarop een wereldwijde pandemie zal
worden afgekondigd.
Een pandemie waarbij helaas de complete bevolking verplicht zal worden ingeënt, maar
gelukkig is Nederland daar klaar voor.

Naast de geweldige verdiensten voor de farmaceutische industrie, is er nog een andere reden
waarom de wereld langzaam maar zeker richting verplichte vaccinatiespuit wordt gestuurd.
Want, als je er als machthebber in slaagt om in één klap de complete wereldbevolking te
vaccineren, dan kan je daar altijd bepaalde dingen in stoppen die jouw doel bevorderen.
Bijvoorbeeld iets waardoor vrouwen onvruchtbaar worden en de wereldbevolking op “een
natuurlijke manier” wordt gereduceerd tot het aantal dat zij hebben aangegeven op de Georgia
Guidestones.
Hoe handig is het dan als dan de productie van vaccinaties voor zo goed als alle landen in de
wereld in handen is van één bedrijf !
De contouren van dit scenario beginnen zich af te tekenen:
Mocht in de toekomst een grieppandemie uitbreken, dan is de Nederlandse bevolking
gegarandeerd van een vaccin hiertegen.
Nederland heeft samen met veertien andere Europese landen een contract gesloten met twee
producenten van vaccins tegen pandemische griep.
Hierdoor is Nederland in ieder geval de komende vier jaar verzekerd van vaccins bij een
eventuele mondiale griepuitbraak, laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vrijdag in een
Kamerbrief weten. Het gaat om maximaal 7,5 miljoen doses.
"Eens in de zoveel tijd breekt een pandemie uit, een wereldwijde uitbraak van een nieuw
griepvirus. Er kunnen dan veel mensen ziek worden en overlijden", schrijft Bruins vrijdag aan de
Tweede Kamer. Nederland is in het geval van zo'n mondiale griepvirusuitbraak gegarandeerd
van tijdige levering van het vaccin, aldus de minister.
Veel EU-lidstaten hadden tijdens een grieppandemie in 2009 niet de beschikking over
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voldoende vaccins. Naar aanleiding hiervan spraken Europese landen af om gezamenlijk
vaccins in te kopen om in de toekomst beter voorbereid te zijn.
De griep is vergelijkbaar met de mazelen. Mensen worden een week ziek, of soms wat langer,
maar wanneer er geen onderliggende problemen zijn, zorgt het immuunsysteem binnen de
kortste keren voor herstel van het lichaam en is er verder niets aan de hand.
Net zoals met de mazelen heeft men de hysterie rondom de griep zover weten op te voeren
dat dit nu langzamerhand te boek staat als een levensgevaarlijke ziekte waartegen mensen
gevaccineerd moeten worden.
Complete nonsens die echter door hersenspoelende mainstream media bijna dagelijks bij het
volk naar binnen wordt gepompt, waardoor de bulk van de bevolking gelooft dat het goed is om
je tegen de griep te vaccineren.
Los van de grotere agenda en het feit dat er onnodig wordt gevaccineerd tegen allerlei ziektes
zijn er ook nog de enorme gevaren van bijwerkingen. Vaccinaties zouden veilig zijn, maar keer
op keer blijkt dat niets minder waar is.
In januari dit jaar verschenen er berichten zoals de volgende:
Uit vertrouwelijke stukken die aan de pers zijn gelekt blijkt dat in een periode van twee jaar tijd
36 baby’s zijn gestorven na het vaccin Infanrix Hexa van GlaxoSmithKline.
Tussen 2009 en 2011 kreeg de farmaceut 1742 meldingen van bijwerkingen na vaccinatie,
waaronder 503 ernstige bijwerkingen en 36 sterftegevallen.
Infanrix Hexa is een vaccin dat is ontwikkeld om zes ziektes te voorkomen: difterie, tetanus,
kinkhoest, hepatitis B, polio en Haemophilus influenzae type b (Hib).
Het vaccin wordt sinds 2011 gebruikt binnen het Rijksvaccinatieprogramma.
Echter, bovenstaand bericht verscheen alleen bij alternatieve nieuws websites en werd
volledig doodgezwegen in de mainstream media.
Het Nederlandse filiaal van de farmaceutische industrie, ook wel bekend als RIVM, moest
daarom onmiddellijk aan damage control doen.
En dat deden ze op de volgende geniepige manier:
Op 7 December 2018 wordt in het ‘RVP-nieuws’ voor professionals bekend gemaakt dat
‘Infanrix Hexa’ – het vaccin tegen DKTP-Hib-HepB dat wordt toegediend met 2, 3, 4 en 11
maanden – is vervangen door ‘Vaxelis’.
‘Voor het DKTP-Hib-HepB-vaccin heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en voor
het RVP is nu het vaccin Vaxelis van MSD aangeschaft. Vaxelis is een DKTP-Hib-HepB-vaccin
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dat volledig in een voorgevulde spuit wordt geleverd. Het vaccin is klaar voor gebruik.’1
Op hetzelfde moment dat het nieuws bekend wordt over de enorme schade die is aangericht
door het GSK vaccin, wordt deze door het RIVM, zonder opgaaf van reden, vervangen door een
andere.
Dit is het toch wel het toppunt van het besodemieteren van de bevolking en het spelen met
mensenlevens. En nergens wordt vermeld dat tijdens de proeven voor het nieuwe vaccin
Vaxelis dat nu gebruikt gaat worden er al zes kinderen zijn overleden.
Lees het volgende schokkende relaas zoals dat bij Vaccinvrij staat:
Inmiddels zijn we 7 jaar verder. En we kunnen op basis van het rapport van GSK concluderen
dat er nu tientallen, misschien wel honderden kinderen hun gezondheid, of zelfs hun leven
verloren hebben aan het Infanrix-Hexa vaccin. Een vaccin waarvan onmiskenbaar al 7 jaar
bekend is dat er grote risico’s aankleven – bij de ‘regelgevende instanties’ tenminste – maar dat
desalniettemin niet van de markt is gehaald. Betekent dit dat er aan alle vaccins soortgelijke
risico’s kleven? Of betekent het dat er sprake is van een doofpot-achtige corruptie bij
beleidsmakers? Of dat de investering in de ontwikkeling van dit vaccin er eerst nog uitgehaald
moest worden? Dat voorraden opgemaakt moesten worden? Of simpelweg dat de winsten zo
aantrekkelijk waren? Hoe dan ook, het moment is eindelijk aangebroken. Het einde van het
‘Infanrix Hexa’ tijdperk is aangebroken. Maar of we er veel mee opschieten is maar zeer de
vraag.
DE GERUISLOZE INVOERING VAN EEN NIEUW VACCIN – VAXELIS
Vanaf nu is het toverwoord Vaxelis. De burger kan doorgaan met vertrouwen, want daar is
het RVP nou eenmaal op gebaseerd. Zijn het alleen de ‘vaccingekkies’, die het wagen om zich
zorgen te maken? Die idiote antivaxxers die – nee dank u – hun kind niet willen laten
‘beschermen’ tegen infectieziektes met vaccins, maar hun vertrouwen leggen in het opbouwen
van natuurlijke immuniteit? Laten we het niet hebben over het feit dat verreweg de grootste
afname in de sterfte aan infectieziektes niets te maken had met vaccins, want het vond plaats in
de periode dat er nog niet eens gevaccineerd werd. En laten we het ook niet hebben over
‘vaccinfalen’ of iets dergelijks. Laten we het alleen hebben over het feit dat er nog geen enkele
ervaring is met het op grote schaal toedienen van Vaxelis. En over het feit dat een
googlesearch op ‘Vaxelis’ al zoveel kwalijke zaken omhoog brengt, dat wij nu al ons hart
vasthouden.
WAT WE NIET (MOGEN) WETEN…
Tijdens de ‘trials’ – uitgevoerd door de fabrikant – zijn er 6 kinderen overleden. Dit wordt wel
genoemd op de Amerikaanse bijsluiter van Merck14, de fabrikant van Vaxelis, maar ontbreekt
op de Nederlandse EPAR (bijsluiter voor de arts).
Blijf uit de buurt van vaccinatiespuiten, eet waar mogelijk biologisch, versterk je
immuunsysteem en ruim opgebouwde gifstoffen in je lichaam op. Dan zal je zien dat zelfs
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wanneer je een griepje hebt of de mazelen je in no time weer op de been bent.
Wat je alvast kunt doen is een deel de opgehoogde rommel in je lichaam afvoeren met behulp
van een mineraal, dat ook wel wondermineraal wordt genoemd. Het wordt dan ook niet voor
niets veel gebruikt na kernrampen.
Een effectieve manier om op natuurlijke wijze veel daarvan kwijt te raken is door wat wel het
wondermineraal zeoliet wordt genoemd en wat al geruime tijd officieel een medisch hulpmiddel
is. Het wordt bijvoorbeeld in Duitsland gebruikt samen met chemotherapie om te ontgiften van
alle rommel de je binnenkrijgt via die behandeling.
Het wordt ook gebruikt bij radioactieve besmetting en dit eenvoudige middel kan er in ieder
geval voor zorgen dat het gevaar voor je lichaam wat minder wordt.
Een woord van waarschuwing voor het gebruik van zeoliet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeoliet
kopen dat wordt gebruikt voor het schoonhouden van je aquarium, echter dit is niet de soort die
geschikt is voor menselijke consumptie. Een veilige versie voor de mens is die zeoliet die komt
als Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel.&nbsp;
Daarom deze week tien procent korting bij Orjana op de aanschaf van
zeolietcapsules in de verpakking van 180 stuks.
Voer bij het afrekenen de code "zeo10" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met
volgende week maandag 8 april.
** Let op: kortingscodes die niet in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje worden
ingevuld komen niet in aanmerking voor de korting.

Meer informatie over vaccinatie:

Vaccinvrij
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