Mensen worden opgeruimd zonder dat ze het merken (video)
Zondag, 29 september 2013 12:12

Iedere dag opnieuw vinden er systematische aanvallen plaats op zowel onze mentale als onze
fysieke gezondheid.

Op zoveel verschillende niveaus dat het nauwelijks is bij te benen, maar allen gericht op een
systematische reductie van de wereldbevolking.

Het gebeurt op een geniepige manier, als een sluipmoordenaar. Het is geen kwestie dat er
iedere week duizenden mensen worden neergemaaid met een machinepistool, maar wel via het
permanent verzwakken van het menselijk immuunsysteem.
Vervolgens worden mensen ziek en sterven een “natuurlijke dood”.
De regie van dit alles rust voor een groot deel ook bij een club die wij de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) noemen. Vandaag enkele voorbeelden van hoe dit werkt
door berichten die deze week in het nieuws kwamen.
Een zeer effectieve manier om het menselijk immuunsysteem te verzwakken is middels het
inenten van zoveel mogelijk mensen. Het is dan ook niet voor niets dan de Wereld
Gezondheidsorganisatie het liefst een permanente, wereldwijde pandemie zou uitroepen
waarbij iedereen verplicht gevaccineerd dient te worden.
De vaccinatiebeweging wordt uiteraard ondersteund door mensen die het liefst de bulk van de
bevolking willen uitroeien zoals Bill Gates . Dát is de werkelijke reden dat Bill zich zo druk
maakt over het vaccineren van kindjes in derde wereldlanden.
Onder druk van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en mensen zoals Bill Gates heeft de
overheid van Niger (Afrika) dan ook besloten om poliovaccinaties verplicht te stellen voor de
bevolking.
Deze nieuwe regel is nu ongeveer een week van kracht en er zijn ondertussen al 120 mensen
gearresteerd voor het weigeren van dit vaccin. Daar blijft het niet bij. Er wordt nu gedreigd dat
mensen die tegen vaccinaties “preken” eveneens gearresteerd zullen gaan worden.
Lokale stamhoofden en religieuze leiders hebben instructies gekregen om de bevolking te
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informeren over de fantastische voordelen van inenten.
Een ander voorbeeld komt deze week uit Engeland:
De afgelopen week kwam de Engelse overheid met een rapport waarin vol trots wordt gezegd
dat kinderen die water drinken waaraan Fluoride is toegevoegd, minder gaatjes hebben in hun
tanden en kiezen.
Vervolgens wordt dit gepropagandeerd via mainstream kanalen zoals The Telegraph waardoor
miljoenen Engelse gezinnen vervolgens na het lezen van dit bericht naar de supermarkt lopen
om tandpasta met Fluoride voor hun kinderen te kopen.
Temeer omdat in hetzelfde artikel ook nog een commentaar staat Susan Hodgkiss van de
“British Fluoridation Society”
: “Onderzoeken hebben aangetoond dat Fluoride een gunstig effect heeft op de gezondheid van
het gebit. Arme kinderen, die het meeste last hebben van tandbederf, zullen degenen zijn die
hier het meeste voordeel van ondervinden”.
Mensen die dan vervolgens gaan kijken op de website van deze Society zien de volgende
boodschap van de Wereld Gezondheidsorganisatie:
“De vraag of er mogelijke (schadelijke) gevolgen zijn van het levenslang gebruiken van de
optimale dosering Fluoride, is door de medische wetenschap minutieus onderzocht en er zijn
geen gevolgen ontdekt voor de algemene gezondheid”. (Redactie: een grove leugen!)
Onderaan dit artikel staat een in het Nederlands ondertitelde video die nog eens uitlegt wat
Fluoride is en wat het doet. Verder verwijzen wij naar een eerder deze maand door ons geschr
even artikel
over de verwoestende effecten van Fluoride op het menselijk lichaam.
Gelukkig zijn wij op dit moment in ons land nog in staat om vaccinaties en Fluoride redelijk te
vermijden, maar zaken zoals chemtrails en straling die beiden ook ons immuunsysteem
ernstig aantasten, dat wordt al moeilijker.
Misschien wel de meest effectieve manier om de overheersing van de elite te bestrijden is om
te zorgen dat je gezond blijft . Goed geïnformeerde mensen zijn in staat om een weloverwogen
beslissing te nemen over wat wel of niet goed voor hun gezondheid is. De arme mensen die
niet over informatie beschikken zullen argeloze slachtoffers worden. Daarom, verspreid en deel
informatie waardoor potentiëel vele mensenlevens gered kunnen worden.
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