Groeiend bewijs dat ziekte van Lyme biowapen is (video)
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Er verschijnen alarmerende berichten in de media over de snelle verspreiding van de ziekte
van Lyme en dat het aantal slachtoffers spectaculair groeit.
En niemand zet vraagtekens bij deze ziekte die pas in 1975 werd ontdekt in een stadje pal
tegenover Plum Island, waar voormalig naziwetenschappers zich bezighielden met biowapens.

Het volgende bericht was te lezen in de media:
Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens cijfers van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen
bij gekomen. Bij de vorige meting in 2014 was er een toename van 25.000. In totaal is het
aantal patiënten met de ziekte van Lyme in de afgelopen twintig jaar verviervoudigd.
De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie die wordt overgebracht door de teek. In Nederland
lopen jaarlijks 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op, maar lang niet iedereen wordt ziek. In
totaal gingen er vorig jaar 91.000 mensen naar de huisarts met een tekenbeet. Bij 27.000 van
hen werd ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme geconstateerd.

Vreemd dat er zoveel meer mensen worden besmet met die bacterie dan een aantal jaren
geleden. Maar, zoals gewoonlijk wordt dat voor kennisgeving aangenomen en accepteert men
maar dat dit nu eenmaal hoort bij het leven.

Natuurlijk is een dergelijke toename van het aantal Lyme-gevallen niet normaal.

Om uit te vinden wat er werkelijk aan de hand is, gaan we even terug naar het jaar 1975:
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De eerste gevallen van Lyme deden zich voor in de VS, in het dorpje Old Lyme. De ziekte werd
benoemd door Billy Burgdorfer. De ziekte heeft zich sindsdien, in de laatste veertig jaar, overal
op aarde, maar vooral in het Westen, enorm verbreid. Het aantal besmettingen met borrelia
neemt momenteel nog steeds sterk toe.

Dat is toch vreemd? Dat het op één bepaalde plek ontstaat en zich vervolgens in
sneltreintempo steeds verder uitbreidt?

Het volgende is wat wij schreven in een artikel, ongeveer vijf jaar geleden:

Op de website Rense.com staat een uitgebreid artikel waarin staat dat Lyme niets anders is
dan een biologisch oorlogswapen. Er staat ondermeer:
"Dus, voor de eerste keer, heeft een Amerikaans overheidsinstituut toegegeven dat de ziekte
van Lyme een biologisch wapen is. Dit is de reden dat honderdduizenden mannen, vrouwen en
kinderen over de hele wereld aan hun lot zijn overgelaten om weg te rotten met de verkeerde
diagnose, of de ziekte is erkend maar er wordt hen verteld dat het “heel gemakkelijk” te
behandelen is, ze krijgen voor drie weken antibiotica mee en er wordt hen gezegd daarna niet
verder te zeuren als de symptomen blijven aanhouden.
In Engeland wordt het bestaan van de epidemie volledig ontkend en wordt er hoegenaamd
geen enkele moeite gedaan om het publiek te waarschuwen voor de beten”.

Het is bekend dat al in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners experimenten werden
uitgevoerd op gevangen met de
Borrelia bacterie
, deze is verantwoordelijk is voor de ziekte van Lyme.

Echter, er is nog veel meer.
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De twee plaatsen waar de ziekte van Lyme zich voor het eerst manifesteerde waren Lyme en
Old Lyme in de Amerikaanse staat Connecticut.

Hemelsbreed liggen deze plaatsen minder dan 15 kilometer van Plum Island, waar zich een
onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse overheid bevond dat onderzoek deed naar
ziektes bij dieren en sinds het midden van de jaren vijftig ook dienst deed als laboratorium voor
onderzoek op het gebied van biologische oorlogsvoering.
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