Amerikaanse marineschip vijf maanden in quarantaine omdat vaccinaties niet werken
Woensdag, 08 mei 2019 10:57

Je ziet weinig of niets terug in de mainstream pers over een Amerikaans marineschip met
een volledig gevaccineerde bemanning die gedurende vijf maanden in quarantaine moet omdat
vaccins niet werken.
Wel zie je opgeblazen verhalen over een cruiseschip waar zich één geval van mazelen voor
doet.

Er zijn op dit moment enkele verhalen betreffende schepen en vaccinaties.
Het eerste betreft een Amerikaans marineschip, de USS Fort McHenry, dat ondertussen zo’n
vijf maanden in quarantaine is geweest
vanwege een uitbraak van de bof aan boord.
Afgelopen december werden de eerste zeelui ziek en na analyse bleek dat hier sprake was
van de bof.
Het volgende is wat de Wikipedia zegt over de bof:
Bof (parotitis epidemica, ook wel dikoor genoemd) is een meestal onschuldige virale
kinderziekte die wordt veroorzaakt door een paramyxovirus.
Wanneer je dan bedenkt dat al het Amerikaanse marinepersoneel volledig is gevaccineerd
tegen onder andere de bof, hoe kan er dan een dergelijke epidemie uitbreken aan boord van
een marineschip, waardoor het uiteindelijk vijf maanden in quarantaine moest blijven?
De redenen daarvoor zijn tweeledig. De eerste is dat het bofvaccin simpelweg niet werkt. Dit is
duidelijk geworden onder andere door enkele klokkenluiders bij Merck en tweede is dat
gevaccineerde mensen de ziekte juist verspreiden zoals door ons al
meerdere malen uitgelegd
.
Hoe kan het dat je geen uitgebreide verhalen ziet in de mainstream media over de
krankzinnige situatie op dit schip waar een volledig gevaccineerde bemanning juist die ziekte
krijgt waartegen ze beschermd zouden moeten zijn?
Bij ons zit de vaccinatie voor de bof in het BMR vaccin (bof, mazelen en rode hond) en
volgens de RIVM komt dankzij deze vaccinatie de bof nauwelijks meer voor in ons land.
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Echter, uit nieuwsberichten blijkt dat de bof weer in opkomst is en er valt nog iets
merkwaardigs te constateren:
De bof is erg besmettelijk. Besmetting vindt plaats van mens op mens door bijvoorbeeld
hoesten of niezen. Het virus kan door een patiënt worden overgedragen vijf dagen voor dat de
ziekteverschijnselen beginnen, tot ruim een week daarna. Het is dan ook niet vreemd dat het
virus juist studenten, die dicht op elkaar leven, in zijn greep houdt. De meeste patiënten zijn
volledig gevaccineerd.
Volledig gevaccineerd en toch de bof krijgen, een ziekte die volgens de RIVM dankzij de
vaccinaties zo goed als volledig zou zijn uitgeroeid. Best knap.
En dan gaan we naar het tweede voorval van vaccinaties en een schip.
Dit keer betreft het een cruiseschip van de Scientology beweging waar een geval van mazelen
aan boord werd geconstateerd. Dit gebeurde in de buurt van St. Lucia en het schip werd ook
onmiddellijk in quarantaine geplaatst alsof de dodelijke pest was uitgebroken.
Vervolgens vertrekt het schip naar Curaçao waar de passagiers ook niet van boord mogen en
waar er bovendien een soort paniek uitbreekt bij de autoriteiten.
Curaçao roept ouders op om te controleren of hun kinderen alle vaccinaties tegen mazelen
hebben gehad. De oproep is een gevolg van de aandacht voor het Scientology-cruiseschip
Freewinds, waarvan een bemanningslid de mazelen heeft. De driehonderd opvarenden mogen
nog steeds niet van boord.
Volgens de overheid zullen de opvarenden volgens internationale regels worden
gecontroleerd, voordat ze van het schip af mogen. De gezondheidsdienst wil bijvoorbeeld weten
wie er wel en niet is gevaccineerd of de ziekte eerder heeft gehad. ,,Op basis daarvan kunnen
we ervoor zorgen dat alleen de mensen van boord gaan die geen risico vormen’’, zegt
Gerstenbluth tegen het Antilliaans Dagblad.
Zo moet worden voorkomen dat de mensen die zonder dat ze het weten besmet zijn (de ziekte
openbaart zich pas na één tot twee weken, red.) op het vliegtuig stappen en het virus over de
wereld verspreiden.
Je voelt gewoon op je klompen aan waar dit naartoe gaat.
Je zorgt dat er zich een geval van mazelen voor doet op een schip met passagiers.
Vervolgens maak je heel veel drukte en bombarie over deze onschuldige kinderziekte ter
voorbereiding op nieuwe internationale regels die binnenkort van kracht zullen worden, waarbij
alleen nog mensen die kunnen aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd mogen reizen.
Verhalen waaruit duidelijk blijkt dat juist gevaccineerde mensen de ziekte krijgen worden
volledig naar de achtergrond gedrongen en een false flag mazelen schip wordt aangegrepen
om de bevolking van Curaçao nog wat meer vaccinaties te geven. Dit kan straks gebruikt
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worden om het reizen voor niet gevaccineerden aan banden te leggen. Mensen mogen straks
alleen nog reizen als ze kunnen aantonen volledig gevaccineerd zijn. En dat mes snijdt dan
weer aan meerdere kanten voor de elite want de vaccinatiegraad zal stijgen en minder mensen
zullen reizen en daardoor de planeet "minder belasten". We voorspellen dit al vele jaren.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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