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Mexicaanse Griep
Alle eeuwen door zijn de mensen bang geweest voor ziekten, vooral
epidemieën, waar duizenden tegelijk stierven. De angst om te sterven zit
er goed in, en vandaar het zoeken naar voorzorgsmaatregelen om
ziekten te voorkomen. De mensen menen algemeen dat álle ziekten
schadelijk zijn, wat niet het geval is. Sommigen kinderziekten en of
andere ziekten zijn goed om het eigen immuunsysteem te stimuleren.
Om alle ziekten dan ook uit te willen bannen is niet goed. Hier geldt
niet dat voorkomen beter is dan genezen. Ook koorts wordt algemeen
snel bestreden als of dat een heel gevaarlijk iets zou zijn. Koorts is in
de meeste gevallen ongevaarlijk en een natuurlijke reactie om te strijden
tegen ziekten of ontstekingen.
Missionarissen hebben alle eeuwen door geprobeerd de primitieve
volkeren hun geloof (bijgeloof) af
te pakken en er hún geloof voor in
de plaats te geven. Dat geschiedde
soms op brute wijze. Hun
methoden werkten (gelukkig) niet,
want de mensen bleven hun oude
vertrouwde objecten aanbidden.
Vandaag de dag is het niet veel
anders gelegen met de meeste
mensen, waarbij hetzelfde
Missionarissen in Vietnam
‘geloof’ in religies, politieke
stromingen en medicijnen nog even diep in hen geworteld zit als
vroeger het bijgeloof der primitieven. In de plaats van de oude goden
zijn er een heel stel vervangende nieuwe goden gekomen. De mensen
geloven algemeen blindelings wat autoriteiten, geestelijken, politici,
artsen en specialisten hun voorschrijven. De artsen worden o.a. gezien
als de priesters van de nieuwe medicijnen-religie. Medicijnen vervullen
heden een soort messiaanse rol. Wij zien daarbij dezelfde structuren van
o.a. Rome: centralisatie van macht, autocratie, controle en manipulatie
van de aanhangers, censuur, absolute gehoorzaamheid, onfeilbaarheid,
eliminatie van andersdenkenden, vernietiging van eigen individualiteit,
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etc. Het volk vond het heel rationeel dat er autodafé’s (terechtstellingen)
plaatsvonden in de naam van God.
De medicijnen-meesters zien
zichzelf als wetenschappers, vrij
van superstitie. Op die wijze
konden de medicijnen tot een
nieuwe wereldreligie worden. Dat is
gemakkelijk te verklaren vanuit de
angst en vrees der mensen,
waardoor zij zich laten
manipuleren. In wereldgodsdiensten
zien wij dan ook dezelfde
karakteristieken en onderlinge
gedachten als in de moderne Een autodafé in de naam van God
medicijnen. De moderne
wetenschap heeft haar lessen van de religies goed geleerd. Ze verwerpt
alles wat niet met haar doctrines overeenstemt. Mannen als Galileo,
Bruno en Hus, en later mannen als de arts Moerman en dr. Rife, dr.
Hamer en andere werden/worden als ketters en knoeiers neergezet.
Weinig wetenschappers zijn dan ook in staat om ‘ketters’ te zijn, om
tegen de stroom op te roeien, om boven de klein-menselijkheid uit te
groeien.
Opvallend dat ziekten al snel uitgroeien tot massale hysterie.
Overheden spelen hier gretig op in en schijnen heel bezorgd te zijn over
het welzijn van hun onderdanen. Zodra er ergens een verdacht virus
opduikt komt het overheidsapparaat -dat anders zo traag werkt- in
beweging, om op volle toeren te gaan
draaien. De Mexicaanse griep is
aanwezig en men verwacht dat deze zich
snel zal uitbreiden, waardoor er veel
slachtoffers zullen vallen. In België
vreest men dat er te weinig graven zijn
om de aan deze griep gestorven mensen
te begraven. Door veel landen worden er
miljoenen vaccins ingekocht om de
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bevolkingen te wapenen tegen deze ‘volksvijand’. Behalve TsjechoSlowakije, daar lijkt de regering nog écht wakker te zijn. Daar doet
men gewoon niets! In ons land wél, daar worden kamerbesluiten
genomen en elke Nederlander krijgt een folder in de bus over de
gevaren van deze griep. U ziet, regeringen vrezen het ergste. Zij doen
er echt alles aan om ons te beschermen en ons leven te sparen. Althans,
zo lijkt het.
Echter, sommige medische specialisten -die de moed hebben hun mond
open te doen- stellen dat de vaccins méér kwaad zullen aanrichten dan
de griep zelf. De wetenschaps journaliste Jane Burgermeister en dr.
Mercola zeggen dat de Mexicaanse griep een door mensen gemaakt
virus is, met het doel om een groot aantal mensen
‘op te ruimen’. Zij zeggen ook dat de vaccins giftige
stoffen als kwik bevatten. Er zouden teveel mensen
op aarde zijn. Dat is geen geheim dat enkele politici
koesteren. Nee, op de Georgia Guidestones staat in
10 talen te lezen dat de wereldbevolking niet meer
dan 500 miljoen mensen mag zijn. Van de huidige
zes-en-half miljard mensen die nu op aarde leven
zouden er aldus zes miljard dienen te worden
verwijderd. De farma-bedrijven als Novartis, SanofiPasteur, CSL, Gardasil, etc. varen er wel bij!
Wie op de volgende website kijkt, zal zich wel tweemaal bedenken
alvorens een vaccin te nemen, zie:
www.reformation.org/vaccine.html
Volgens bovenstaande website komen de vaccinaties vanuit het
Vaticaan via Engeland. Door zieke materie van koeien, kalveren, apen,
varkens en andere dieren in de menselijke bloedstroom te spuiten,
meent men dat men de mensen immuun kan maken voor bepaalde
ziekten. De arts en Jezuïet Edward Jenner nam van een zieke koe
pokken-materiaal en injecteerde dat in mensen om hen daarmee
immuun te maken tegen pokken. Ja, u leest het goed: pokken-materiaal
van een zieke koe (dus een dier) werd in gezonde mensen gespoten, om
hen daarmee immuun te maken voor menselijke pokken.
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Het woord vaccinaties komt van vacca, dat is het Latijnse woord voor
koe. Jenner (1749-1823) is alzo de vader van de moderne vaccinaties,
die de wereld demonstreerde hoe men de
giftige naald moest gebruiken. Als gevolg
hiervan zijn reeds miljoenen mensen
onnodig gestorven, en nog eens miljoenen
voor hun leven lang invalide. Jenner was
volgens de website een fantast, die afging op
oude-wijvenpraatjes, en een dierlijke ziekte
associeerde met een menselijke. Hij schreef
in 1798 er een boek over, met als titel
‘Variolae Vaccinae’ (pokken van de koe).
In werkelijkheid bestaat koeienpokken niet,
E. Jenner
maar was het een bedenksel van Jenner.
Jenner bedoelde dat (menselijke) pokken hetzelfde zou zijn als
koeienpokken, wat hetzelfde is door te zeggen dat Texel verwant zou
zijn aan Texas, Latex en Texaco, omdat in deze woorden overal ‘tex’
voorkomt. Jenner spoot zijn 18 maanden oude zoontje in met
varkenspokken, die op z’n 20e jaar overleed aan TB. Jenner
suggereerde dat mensen en dieren dezelfde ziekten kregen, hetwelk er
toe leidde dat men dacht dat er een
gemeenschappelijke voorouder moet
zijn geweest. Darwin bedacht hierop
de fabel van zijn evolutie-theorie.
Darwin stal deze theorie van de oude
Egyptenaren. De vader van Darwin
schreef aan Jenner dat de dag zou
aanbreken dat baby’s op dezelfde dag
van hun ‘kinderdoop’ ook zouden
worden gevaccineerd. De mensen
hechten grote waarde aan de
kinderdoop én aan de vaccinaties, als of dat heilaanbrengende en
beschermende factoren zijn. Het zijn echter menselijke bedenksels.
Inentingen stammen uit het oude Egypte via India. Het ging de
Jezuïeten erom een gifmiddel te verkrijgen om daarmee de Reformatie
te bestrijden. Door hen werd Francis Xavier uitgezonden naar India, om
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aldaar de Brahmin-priesters te raadplegen. Daar leerde hij hoe hij de
pokken-demon kon hanteren.
www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm
In De Volkskrant schreef Peter Vermij in 0208-2002 een artikel over ‘Pokeren met
Pokken’, waaruit wij het volgende citaat
weergeven:
Het pokkenvaccin: riskant
wondermiddel
De grootste slag in de strijd tegen
pokken staat op naam van een Britse
plattelandsdokter: Edward Jenner. In
1796 besloot Jenner een oude
volkswijsheid te onderzoeken - namelijk
dat melkmeisjes onkwetsbaar zouden Fr. Xavier
zijn voor de pokken.
Ook koeien kunnen pokken krijgen, zij het van een verre
achterneef van het virus dat de mens besmet: vaccinia, heet deze
variant. Met vaccinia besmette koeien worden niet doodziek, maar
krijgen wel blaren op hun uiers. Ook de melkmeisjes kregen
blaren, maar dan op hun vingers.
Door deze infectie met koeienpokken, vermoedde Jenner, zouden
de melkmeisjes immuun zijn voor mensenpokken. Hij nam de
proef op de som door schraapsels van de blaren van melkmeisjes
bij andere mensen op de huid te wrijven. De proef slaagde: ook zíj
bleken immuun tegen pokken. De 'vaccinatie' was geboren.
Het koepokkenvirus bleek een echt wondermiddel: niet alleen kan
het een besmetting met pokken voorkomen, het werkt ook nog als
iemand kort geleden is besmet. Wie zich binnen drie tot vier dagen
na een pokkenbesmetting laat vaccineren, meer dan een week
voordat de eerste symptomen zichtbaar zijn, wordt doorgaans niet
ziek. Nog altijd is Jenners koeienpokkenvirus een groot succes. De
twintig miljoen vaccins die de regering bij het RIVM heeft besteld,
werden begin dit jaar gewonnen uit de pus van tachtig met
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koepokken besmette kalveren - precies zoals tweehonderd jaar
geleden.
www.intermediair.nl/artikel/archief/28058/pokeren-met-pokken.html#ix
zz0O8bh4hT6
Dr. James Shannon, voormalig directeur van het National Institute of
Health verklaarde het volgende: ‘Het enige
veilige vaccin is deze die je nooit
gebruikt’. Ergo: Er bestaat dus geen veilig
vaccin. Vaccinatie is niet wat men zegt dat
het is, en ook de DKTP-prik blijkt bij veel
baby’s bijwerkingen te geven. De vele
verslagen van het officieel orthodox
medisch onderzoek laten niets aan
duidelijkheid hierover te wensen.
Vaccinatie is niet een relatief veilige
manier om kinderen te beschermen tegen
infectieziekten. Vaccinnatie is ineffectief
en heeft grote gevaren. Men leze vooral
hierover het boek of de artikelen van dr.
Viera Scheibner: ‘Vaccination’. Eén op de Dr. Viera Scheibners boek
negentien baby’s heeft na de DKTP-prik last van stuipen of
bewustzijnsverlies. De DKTP-prik blijkt volgens de Gezondheidsraad
niet goed meer te werken.
Zie ook op Internet Volkskrant: Kees Wiersema, nutteloze vaccinaties
27-07-2009, geschiedenis toont aan dat vaccinaties vaak zinloos en zelfs
gevaarlijk zijn.
http://worldhealthprogram.tripod.com/help-griep.htm
-------------------------------------------------------------------------------- In 1871 en 1872 werd 98% van de Engelse bevolking tussen de 2 en
50 jaar ingeënt tegen de pokken. Resultaat: één van de grootste
pokkenepidemieën ooit, met 45.000 doden. In dezelfde periode werd
96% van de Duitse bevolking ingeënt, met 125.000 doden als gevolg.
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- In 1940 werden alle Duitsers verplicht ingeënt tegen difterie. Tussen
1940 en 1945 steeg het aantal difteriepatiënten van 40.000 naar
250.000.

- Uit een publicatie van de American Medical Association in februari
1981 bleek dat 90% van de verloskundigen en 66% van de kinderartsen
weigerden het rubella vaccin te ontvangen (rubella = een kinderziekte).

- In 1960 ontdekten twee virologen in de VS dat beide poliovaccins
waren besmet met het SV-40 virus, dat kanker veroorzaakt bij dieren
en de celstructuur van mensen verandert. Miljoenen kinderen werden
ingeënt met deze vaccins.

In de VS stegen de
kosten van één enkele DKT
( D i f t er i e, K i n kh o e s t ,
Tetanus) vaccin van 11
cent in 1982 tot $ 11,40 in
1987. De fabrikanten van
d e va c c i n s m o e s t e n
namelijk voor ieder vaccin
$ 8 dollar reserveren voor
gerechtelijke kosten, die
ontstonden omdat ze
schadevergoedingen
moesten uitbetalen aan
ouders wier kinderen een
hersenbeschadiging hadden Kwik en aluminium in vaccins, veroorzakers van
opgelopen of zelfs stierven autisme
na deze vaccinatie.

- In 1967 verklaarde de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) Ghana
mazelenvrij, nadat 96% van de bevolking was gevaccineerd. In 1972
kreeg het Afrikaanse land te maken met één van de grootste mazelenuitbraken ooit, wat het grootste aantal slachtoffers uit de geschiedenis
tot gevolg had.
- Tussen 1970 en 1990 kreeg meer dan 200.000 volledig gevaccineerde
kinderen in Groot Brittannië kinkhoest.
- In de jaren '70 bleek na een test onder 260.000 mensen in India dat
degenen die waren gevaccineerd tegen TBC, váker de ziekte kregen dan
mensen die geen vaccin hadden ontvangen.
- In 1977 verklaarde Dr. Jonas Stalk, de uitvinder van het poliovaccin,
samen met andere wetenschappers dat de massale vaccinaties tegen
polio de belangrijkste oorzaak waren van de meeste poliogevallen in
Amerika sinds 1961.
- In 1978 bleek uit een onderzoek in meer dan 30 Amerikaanse staten
dat meer dan de helft van de kinderen met mazelen hier adequate
vaccinaties voor had ontvangen.
- In 1979 deed Zweden het kinkhoestvaccin in de ban, omdat de
ineffectiviteit ervan bewezen was. Van de 5140 kinkhoestpatiënten in
1978 was namelijk 84% maar liefst drie keer gevaccineerd tegen
kinkhoest.

- In 1988 en 1989 kreeg de Arabische oliestaat Oman te maken met een
polio uitbraak onder volledig gevaccineerde kinderen. De regio met het
hoogste vaccinatiepercentage kende het hoogste aantal slachtoffers. De
regio met het laagste vaccinatiepercentage kende het laagste aantal
slachtoffers.
- In 1990 bleek na een onderzoek onder 598 Britse artsen dat meer dan
50% van hen weigerde het Hepatitis B vaccin te ontvangen, ondanks het
feit dat zij tot de hoogste risicogroep behoorden.
- De al eerder genoemde American Medical Association publiceerde in
1990 een artikel waarin stond te lezen: 'Alhoewel meer dan 95% van de
schoolgaande kinderen in de VS gevaccineerd is tegen mazelen, vinden
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er nog steeds grote mazelen uitbraken plaats op de scholen. In de meeste
gevallen zijn eerder gevaccineerde kinderen het slachtoffer.'
- Tussen juli 1990 en november 1993 constateerde het Amerikaanse
Voedsel- en Medicijn Bestuur (FDA) 54.072 tegenreacties na
vaccinaties. De FDA erkende dat dit aantal slechts 10% van het
werkelijke aantal bedroeg, omdat de meeste artsen weigeren om
vaccinatie'-gewonden' te rapporteren. Met andere woorden, het
werkelijke aantal mensen dat ziek werd na vaccinatie bedroeg in die
periode meer dan een half miljoen.
- In 1994 berichtte het New England Journal of Medicine dat meer dan
80% van de kinderen onder de 5 die kinkhoest hadden gekregen,
volledig gevaccineerd waren.
- Op 2 november 2000 namen de leden van de Association of American
Physicians and Surgeons (AAPS, de Vereniging van Amerikaanse
artsen en chirurgen) unaniem een resolutie aan, waarin werd opgeroepen
om het verplicht vaccineren van kinderen stop te zetten.
Daarnaast komt er steeds meer bewijs boven tafel dat de beruchte
Spaanse grieppandemie uit 1918, waarbij wereldwijd 20 miljoen
mensen om het leven kwamen, eveneens veroorzaakt werd door
vaccinaties. Dus wat betreft de aanstaande (mogelijk verplichte)
vaccinaties tegen de Mexicaanse griep: aanvaarding geschiedt geheel op
eigen (zéér hoog) risico!
Xander
Bron: Natural Health Strategies
http://rense.com/general87/ilmn.htm
articles.mercola.com/.../vaccine-ingredients.aspx
Vaccinaties kunnen tot autisme leiden, zie:
http://www.naturalnews.com/026827_autism_vaccination_vaccines.htm
l
Wat er allemaal in vaccins zit
Thursday, July 23, 2009
Here Are The Vaccine Fillers (door Alex Jones)
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LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with
every vaccine provided to the public In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the
vaccines, here are the fillers:
aluminum hydroxide
aluminum phosphate
ammonium sulfate
amphotericin B
animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain,
dog kidney, monkey kidney,
chick embryo, chicken egg, duck egg
calf (bovine) serum
betapropiolactone
fetal bovine serum
formaldehyde
formalin
gelatin
glycerol
human diploid cells (originating from human
aborted fetal tissue)
hydrolized gelatin
monosodium glutamate (MSG)
neomycin
neomycin sulfate
phenol red indicator
phenoxyethanol (antifreeze)
potassium diphosphate
potassium monophosphate
polymyxin B
polysorbate 20
polysorbate 80
porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein
residual MRC5 proteins
sorbitol
sucrose
thimerosal (mercury)
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tri(n)butylphosphate,
VERO cells, a continuous line of
monkey kidney cells washed sheep red
blood cells
*This data is available via:
www.mercola.com
http://articles.mercola.com/sites/article
s/archive/2001/03/07/vaccine-ingredie
nts.aspx
http://xandernieuws.punt.nl/?id=53294
5&r=1&tbl_archief=&
Kwik is gif, gaat dat niet in onze
kinderen spuiten!

Safe Alternatives to Vaccines
Colloidal Silver - super natural antibiotic, aids in prevention of
Morgellans Disease, counters barium damage from chem-trails
http://www.rense.com/CS/cs1.htm
Organic Oil of Oregano - counters harmful bacteria
http://www.rense.com/general38/fight.htm
Organic Coconut Oil - natural detoxifier, anti fungal agent
http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.
html
Noni Juice - amazing product, life giver, restores the Pineal Gland
neutralized by exposure to Fluoride
http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=199903032056
00
Elderberry Juice - similar benefits to Noni juice
http://www.raysahelian.com/elderberry.html
Amlodipine - anti-viral, anti-Anthrax
http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html
Colostrom - counters Hermoragic Fever/Flu
http://www.lifescript.com/Health/Alternative-Therapies/Supplements/C
olostrum_Supplement.aspx
Organic Apple Cider Vinegar - reduces high blood pressure, restores
alkaline balance in body
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http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm
Organic Probiotic Yogurt - rebuilds bacteria lost in process of cleansing
Organic Garlic - anti fungal agent
Comfry - nature's best restorative for cuts, liesons, rashes & sub
cutaneous infections
Tea Tree Oil - topical, add drop to your Tom's Fluoride free toothpaste
to eradicate bacterial build-up in mouth, also good for the hair
Star Anise - natural anti viral protection
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_a
nise.html
Culevit - cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy,
best used in conjunction with Noni Juice
http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3
http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410
Astaxanthin - miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/
king of the carotenoids
http://www.naturalnews.com/026325.html
http://www.naturalnews.com/023177.html
http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_
Carotenoids.html
4 THIEVES VINEGAR: home remedy (Natural
antiseptic/anti-fungal/anti-bacterial topical)
COMBINE INGREDIENTS- Lavender, Rosemary, Sage, Thyme, Rue
& Peppermint ADD- Organic Apple Cider Vinegar. Marinate mixture in
glass jar for 6 weeks, then strain contents. Voila.
CAYENNE PEPPER OINTMENT: Natural Pain Reliever
ADD- pinch Cayenne Pepper 1 ounce Bees Wax or lard. BLEND in hot
water, apply contents on sore area topically.
Tamiflu?
Artikel van Internet:
donderdag 6 augustus 2009 23:02 door
Motek....tussen hemel en aarde...Tags: gezondheid, medicatie
Tamiflu veroorzaakt heel wat bijwerkingen bij kinderen
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Meer dan de helft van de kinderen die Tamiflu nemen, het medicijn dat
de Mexicaanse griep bevecht, kampt met misselijkheid en nachtmerries.
Daarnaast blijkt uit Brits onderzoek dat het ook buikpijn, diarree en
slaapproblemen kan veroorzaken.
Neveneffecten
Uit onderzoek bij 103 kinderen blijkt dat 53
procent van de kinderen na inname van Tamiflu
met neveneffecten kampt. De meest
voorkomende klachten zijn misselijkheid (29
procent), maagpijn of krampen (20 procent) en
slaapproblemen (12 procent). Een andere studie
bij middelbare schoolkinderen toonde aan dat 51
procent van de leerlingen zich ziek voelde (31 procent) door Tamiflu,
last had van hoofdpijn (24 procent) en maagpijn (21 procent). Daarnaast
wordt er momenteel onderzoek verricht naar het verband tussen Tamiflu
en leverfalen.
Geen voorschrift
In Groot-Brittannië wordt dit medicijn massaal verspreidt, je hebt er
zelfs geen doktersvoorschrift voor nodig. De resultaten van dit
onderzoek stelt in vraag of patiënten met milde symptomen wel gebaat
zijn bij het nemen van Tamiflu. Gezondheidsexpert Liam Donaldson
rechtvaardigt deze massale verspreiding door te zeggen dat de helft van
degenen die stierven aan de ziekte in Engeland gezond waren en geen
andere ernstige aandoeningen hadden.
Niet onschuldig
Momenteel kreeg een Britse veiligheidswaakhond al 150 meldingen
binnen van negatieve reacties op Tamiflu, waaronder één
onverklaarbaar overlijden. Bij 59 van de gevallen gaat het om
slachtoffers jonger dan 14. Japan adviseerde gisteren alle huisartsen om
de medicatie niet aan jongeren tussen 10 en 19 jaar te geven omdat het
neveneffecten als verwarring en nare dromen kan veroorzaken. Britse
huisartsen krijgen ook steeds meer klachten over neveneffecten van
Tamiflu.
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"Dit is niet het onschuldige medicijn dat de bevolking denkt dat het is",
aldus een Britse dokter.
Tamiflu wordt gepromoot als de beste manier om het H1N1 virus te
bevechten. Er zijn twee direct beschikbare vrius-remmers op de markt:
naast Tamiflu is er ook nog Relenza, maar dat krijgt lang niet dezelfde
aandacht als Tamiflu. Is daar een reden voor? En is het toeval dat al die
Influenza-pandemieën ineens voorbij komen, net nu Tamiflu op de
markt is?
Zou het feit dat voormalig secretaris van defensie en beroepsoplichter
Donald Rumsfeld aanzienlijke belangen heeft in het bedrijf dat Tamiflu
produceert er iets mee te maken kunnen hebben?
De suggestie dat de Amerikaanse overheid een belangenconflict heeft
inzake Tamiflu en de grieppandemieën, is niet nieuw. De geruchten
staken de kop op toen president Bush in 2005 aandrong op een voor
velen merkwaardige noodverziening van 7.1 miljard dollar, om het land
te kunnen voorbereiden op een toekomstige Influenza pandemie.
George W. Bush drong aan op de noodfondsen om voorbereid te zijn op
vogelgriep-achtige pandemieën en meer dan 14% van dat geld ging naar
één bedrijf: Gilead Sciences, de ontwikkelaar van Tamiflu. Hetzelfde
bedrijf waar Donald Rumsfeld voorzitter van de raad van bestuur was,
voordat hij secretaris van Defensie werd...
For the record: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu
enige gunstige werking heeft. Veel kinderen hebben wel veel nare
bijwerkingen. Een publicatie in JAMA liet zijn dat meer dan 95% van
de H1N1 virussen resistent is tegen Tamiflu. Het is een volkomen
waardeloos middel waarvoor per dosis 5i wordt afgestaan aan Gilead.
De uitbraak van het H1N1-virus is een ware goudmijn. Amerikaanse
analisten schatten de Tamiflu-royalty’s voor Gilead de komende twee
jaar op meer dan 600 miljoen dollar.
Link:http://www.nowpublic.com/world/tamiflu-scandal-gilead-sciences
-donald-rumsfeld-connection#
Tot slot:
In Amerika is de wet al aangenomen dat als je niet gevaccineerd bent, je
een huisbezoekje krijgt van de overheid.
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http://www.cnsn...spx?RsrcID=51115
Teken de petitie Teken hier de universele declaratie van verzet tegen
verplichte vaccinaties en stuur die door aan zoveel mogelijk anderen.
http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-t
o-mandatory-vaccinations
De mens een veredeld dier?
Er zijn vier soorten vlees, zie 1Corinthe 15:39, nl.. van mensen, van
dieren, van vogels en van vissen. Ziekten van dieren, die van een ander
soort vlees zijn samengesteld, kunnen niet als genees- of
beschermmiddel dienen tegen menselijke ziekten. Vaccinaties geven
grote risico’s en
garanderen géén
bescherming. Ze zijn
ineffectief.
Vaccinaties
beïnvloeden twee
gener at i e s . V an de
moeder vernietigen zijn
de immuniteit die zij aan
hun baby’ s moeten
doorgeven via de
placenta. In plaats van
het eigen immuunsysteem
te versterken, verzwakt
men het door vaccinaties. De vaccinaties openen de deur voor weer
andere ziekten, o.a. ME, Aids en kanker.
www.piney.com/MuEgypt2.html
www.piney.com/MuEgypt.html
Uit een artikel van Frontier magazine jan/febr. 2008 over vaccinatie,
door Désirée L. Röver, het volgende:
Vaccinatie herbergt zeer grote risico’s en is bovendien ineffectief.
Wanneer vaccinatieprogramma’s op dit moment worden gestopt, duurt
het nog drie generaties eer het immuunsysteem van de bevolking weer
geheel op peil is. In plaats van het immuunsysteem te versterken,
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ondermijnt vaccinatie dit, daarbij de deur openend naar degeneratieve
ziekten als kanker, AIDS, MS, etc. Een greep uit de mogelijke gevolgen
van vaccinaties: Chronische infecties, verkoudheid, neusloop,
oorontsteking, bronchitis. Abnormaal schreeuwen, constant huilen.
Shock episodes. Stuiptrekkingen, epilepsie. Verlammingen. Pfeiffer
klierkoorts. Ontsteking van verschillende delen van de hersenen.
Achterstand in groei en mentale ontwikkeling. Gedragsproblemen.
Hyperactiviteit, leerproblemen, dys l exi e, ADHD, et c.
Bloedafwijkingen, leukemie. Autisme. Auto-immuunziekten. Kanker.
Dood en wiegendood. Vaccinatie put het immuunsysteem uit.
Versterk uw immuunsysteem
Door middel van inentingen denkt men griep en andere ziekten voor te
zijn. Mooi niet! Het is niet zo dat wij alleen bang dienen te zijn voor
dat wat ons van buitenaf bereikt. Nee, van binnenuit dienen wij sterk te
staan, om wat van buitenaf komt tegen te kunnen staan. Het gaat hierbij
om een sterk eigen immuunsysteem. Het blijkt bedrog dat vaccinaties
ons immuunsysteem zouden versterken. Integendeel, ze verzwakken
het. Hoe gezonder, hychiënischer en vitaler
wij dus zijn, des te midner kans op ziekten.
Een gezonde leefstijl is altijd te prefereren
boven een ongezonde. Ons eigen
immuunsysteem blijkt de voedingsbodem te
zijn voor gezondheid en of voor ziekten. De
Vlaamse arts-epidemioloog dr. L. Bonneux
stelt dat vaccinaties geldverspilling zijn. Om
et eigen immuunsysteem te versterken wordt
de Chinese Guashatherepie sterk aangeraden
door deskundigen. Eet gezond en houdt u aan
de Bijbelse spijswetten!

