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Rechtszaken gestart om verplichte
‘vaccinaties’ te voorkomen
We zijn toch geen PROEFKONIJNEN, of wel?

De Amerikaanse advocaat Robert Barnes verscheen onlangs bij Alex Jones om een
mededeling te doen. Onderstaande punten beslaan de kern van de eerste 30 minu-
ten, waarna vragen van bellers worden beantwoord.

Robert Barnes, samenwerkend met Robert F. Kennedy Jr., zal in de komende 2 we-
ken rechtszaken aanspannen tegen 3 groepen in de VS: overheid, werkgevers en on-
derwijsinstellingen, die proberen mensen vaccins op te dringen. Iedereen die an-
deren verplicht een vaccin te nemen, overtreedt de wet. EUA (emergency use au-
thorization) vereist geïnformeerde toestemming van de ontvangers. Verder is het
opdringen van deze vaccins in strijd met grondwettelijke rechten. Er worden al
mensen ontslagen omdat ze weigeren. Een ander aspect is dat van mensen wordt
verlangd dat zij persoonlijke medische informatie prijsgeven, hetgeen volgens de
wet niet is toegestaan. Het doel is de medische privacy en de geïnformeerde toe-
stemming terug te brengen.

Op  grond  van  de  goedkeuring  voor  noodgebruik
(Emergency Use Authorization), waardoor deze "vac-
cins" worden toegestaan, kan niemand worden ge-
dwongen om dat geneesmiddel in te nemen. Dus geen
injecties kunnen worden gedwongen.

Dit is de eerste poging om mensen behandelingen op te leggen sinds de Code van
Neurenberg van 1947 (die geïnformeerde toestemming als een belangrijk principe
instelde) zonder dat zij het begrijpen en ermee instemmen, en het aan mensen op
te dringen door dwang tot werk, reizen, onderwijs, enz. De Code van Neurenberg
wordt in de VS en EU erkend. Bovendien hebben de ‘vaccins’, die zijn goedgekeurd
onder de Emergency Use Authorization, niet voldaan aan de criteria om te worden
beschouwd als reguliere farmaceutische geneesmiddelen. Hoe kun je geïnformeerde
toestemming hebben voor een geneesmiddel dat niet aan de vereiste medische test-
criteria heeft voldaan en waarover we niet alle informatie hebben?

Studies van 9 jaar geleden hebben aangetoond dat
vaccins tegen het oorspronkelijke SARS-CoV schade-
lijk waren voor het menselijk lichaam. Er is geen
succesvolle geschiedenis  wat betreft coronavirusvac-
cins.

Het is nu algemeen aanvaard dat het virus uit een lab kwam, getimed om het pre-
sidentschap van Trump aan te vallen.

Is het gewoon toeval dat China deze lockdown beleidsbenaderingen en de techno-
logische bewaking heeft gecreëerd? Bij alle aanvankelijke virushype in China,
vielen er uiteindelijk niet veel doden. Wat als China dit deed om puur theater
te maken? Nu hebben China en India de mRNA vaccins verboden. Ze nemen de Gates'
vaccins niet, terwijl het Westen dat wel moet? China heeft hier op alle niveaus
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het meest van geprofiteerd, inclusief het wegwerken van Donald Trump, terwijl
het zijn bewakingssystemen over de hele wereld exporteert. En China dwingt nie-
mand vaccins af.

Gates' kwantumtatoeage zal uw medische informatie bevatten; het kan van buiten-
af worden gecontroleerd. Gates Foundation sponsorde Event 201 in oktober 2019
dat dit allemaal in kaart bracht, inclusief het creëren van strategieën tegen
'anti-vaxxers'. 

Ze wisten dat pandemieën maar een paar maanden duren, dus hadden ze een strate-
gie nodig om alles te verlengen om de vaccins de deur uit te kunnen krijgen.

We zijn in feite levende proefkonijnen!
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