Mazelen wordt manier om reizen aan banden te leggen
Donderdag, 09 mei 2019 16:31

Het is werkelijk krankzinnig hoe de wereld tot een soort hysterie wordt opgezweept vanwege
een onschuldige kinderziekte.
Als je dan bedenkt wie de mainstream media onder controle hebben, dan weet je dat er een
grotere agenda speelt.

Het is natuurlijk niets voor niets dat er de afgelopen tijd regelmatig berichten verschijnen over
dingen die met reizen te maken hebben en met vaccineren.
De recente “uitbraak” van mazelen in New York , waardoor de gemeente vaccinaties verplicht
stelde werd veroorzaakt door mensen die Amerika binnen kwamen. Reizen veroorzaakt dus
uitbraken van ziektes die we niet willen, is de boodschap.
We hebben de Comedy Caper toestanden gezien met een cruiseschip in het Caribisch gebied,
waar het werd geweigerd in havens en in quarantaine werd gezet vanwege één geval van
mazelen.
Je ziet berichten verschijnen zoals het volgende:
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert ouders om hun kinderen
vervroegd te vaccineren als ze naar landen waar een ernstige uitbraak van mazelen is reizen.
Volgens het RIVM zijn de grootste uitbraken momenteel in Oekraïne en Roemenië, maar
worden er ook kleinere uitbraken in andere steden en landen gemeld.
De WHO blijft waarschuwen:
Al 34.300 mensen in 42 Europese landen zijn in de eerste twee maanden van dit jaar besmet
met mazelen. Gezondheidsorganisatie WHO waarschuwt de autoriteiten van deze landen, die
er beter op moeten toezien dat inwoners gevaccineerd worden.
Er zijn meer dan tien doden gevallen als gevolg van de mazelenuitbraak, stelt de WHO. De
slachtoffers woonden in Albanië, Roemenië en Oekraïne.
In het laatstgenoemde land is momenteel de grootste uitbraak gaande. Meer dan 25.000
mensen in Oekraïne zijn besmet met mazelen.
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Het mooie van dit alles is natuurlijk dat iedere keer Oekraïne keer op keer wordt genoemd. Het
land waar dankzij de economisch chaos van enkele jaren geen vaccins voorhanden waren
tegen de mazelen. Hierdoor daalde het aantal gevallen in het land naar een absoluut dieptepunt
en kwamen mazelen nauwelijks meer voor totdat men begon met een vaccinatie inhaalslag en
sindsdien is het land vergeven van de mazelen gevallen. Dit is het beste bewijs dat vaccinaties
juist die ziektes veroorzaken waar ze de mensheid tegen dienen te beschermen.
Maar, dat maakt voor de geprogrammeerde mainstream mensen allemaal niet uit en dus wordt
er luid geapplaudiseerd als Duitsland besluit om een boete in te voeren voor ouders die hun
kinderen niet laten vaccineren:
De Duitse regering wil vanaf volgend jaar de twee inentingen tegen mazelen verplicht stellen
voor kinderen die naar opvang of school gaan en voor leraren en opvangmedewerkers.
Ouders die hun kind niet laten vaccineren, moeten rekening houden met een boete van
maximaal 2500 euro en uitsluiting van de kinderopvang of school. Daarover zijn de
regeringspartijen SPD en CDU/CSU het dit weekeinde eens geworden, meldden Duitse media
zondag.
Ook in Engeland kan de farmaceutische industrie binnenkort juichen:
De Britse minister van Volksgezondheid overweegt vaccinaties voor kinderen verplicht te
stellen, nadat de vaccinatiegraad voor het vierde jaar op rij is gedaald. Hij zegt ook dat
anti-vaxxers 'bloed aan hun handen' hebben.
Minister Matt Hancock deed zijn uitspraken in een interview met de Britse krant The Times.
Die schrijft over een online groep van 40.000 ouders die oproepen om kinderen niet in te enten
tegen potentieel dodelijke ziektes.
Wegens gebrek aan goede inhoudelijke argumenten zie je in ons land de volgende koppen:
Woordvoerder Boink over vaccineren kinderen: ‘Er blijven mensen die dingen geloven die
malloten op internet schrijven’
Bert stuurt ons het volgende bericht:
Ik zag trouwens ook nog een schandelijk clipje bij het AD . We gaan de laatste fase in van de
push naar verplichte vaccinaties, het volledig belachelijk maken van het christelijke standpunt
tegen vaccinaties, worden zomaar even een paar mensen voor de rest van het land volledig
belachelijk gemaakt.
Je hoeft geen Nostradamus te zijn om te kunnen voorspellen hoe dit zal eindigen:
De staat gaat beschikken over jouw lichaam en dat van je kinderen. Een voorproefje daarvan
hebben we al gehad met de afgrijselijke donorwet.
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De laatste barrière tussen wat van jou is en wat van de staat wordt gesloopt waar je bij staat.
Jij wordt eigendom van de staat, jouw lichaam behoort straks niet meer aan jou toe, maar aan
de psychopaten in Den Haag.
Ook alle natuurlijke middelen die je op allerlei manieren kunnen helpen, zullen aan banden
worden gelegd. Maak daarom nog even gebruik van het Orjana aanbod voor deze week dat
nog enkele dagen geldig is.
Een effectieve manier om op natuurlijke wijze te ontgiften is door wat wel het
wondermineraal wordt genoemd, zeoliet, 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 "maria" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met
volgende week zondag 12 mei.
** Let op: kortingscodes die niet in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje worden
ingevuld komen niet in aanmerking voor de korting.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij
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