Mazelen Martial Law nu werkelijkheid (video)
Woensdag, 10 april 2019 12:48

Het gaat nu snel met de voorgenomen uitroeiing van de wereldbevolking.
Zoals door ons gedurende vele jaren nu voorspeld zal men hiervoor, onder andere,
vaccinaties gaan gebruiken en wordt “mazelen” het toverwoord.

Enkele dagen geleden hebben wij een uitgebreid artikel geschreven over hoe “het reduceren”
van de wereldbevolking onder andere zal plaatsvinden door vaccinaties.
In een ander artikel schreven wij afgelopen februari het volgende:
Twee instrumenten die een belangrijke rol spelen in het behalen van bovengenoemde
doelstelling is de 2030 Agenda en daarnaast vaccinaties. Er wordt hard gewerkt aan een
scenario waarbij op een gegeven moment via de WHO de complete bevolking verplicht
gevaccineerd zal worden. En dan is het doel bereikt, want met die verplichte vaccinaties zal de
mensheid allerlei ongewenst stoffen binnen krijgen die zullen meewerken aan het uitroeien van
de wereldbevolking
.
Niet alleen zal men er op deze manier voor kunnen zorgen dat vrouwen onvruchtbaar worden,
maar wat de bulk van de mensheid niet begrijpt is dat vaccinaties juist veel meer ziektes
veroorzaken dan dat ze voorkomen.
Lees het werkelijke verhaal over de Spaanse griep en lees het verhaal over Oekraïne waar
de mazelen heel sterk terug liepen toen er tijdelijk geen vaccins meer waren.
De mazelen zullen worden gebruikt om de mensheid zo snel mogelijk verplicht richting
vaccinatiespuit te sturen. Reden is dat de mazelen een doodgewone kinderziekte is die overal
ter wereld voor komt en wanneer men er dan maar in slaagt om via de mainstream medi (MSM)
iedereen ervan te overtuigen dat de mazelen een vreselijk gevaarlijke ziekte is, dan is de
volgende stap richting verplichte vaccinaties snel gemaakt.
Dat scenario begint nu werkelijkheid te worden. Niet alleen wordt er nu bij ons overwogen om
vaccinaties verplicht te maken,
in de Amerikaanse stad New York is dat inmiddels gebeurd en is zelfs
de medische noodtoestand afgekondigd.
Een medische noodtoestand (martial law) creëert voor burgers een nog verlammendere situatie
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dan de "gewone" staat van beleg/noodtoestand. Al je rechten zijn hierbij opgeschort (lees:
afgepakt).
De stad New York heeft vandaag de medische noodtoestand uitgeroepen na een
mazelenuitbraak, en het voor burgers verplicht gemaakt om zich te laten vaccineren. De
vaccinatieverplichting geldt voor alle mensen die in de getroffen gebieden in Brooklyn wonen,
op straffe van boetes, kondigde burgemeester Bill de Blasio aan op een persconferentie.
Het volgende is een deel van de "medische order" waarin je kunt zien wie er verplicht
gevaccineerd moeten worden.
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