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Rechten van de mens vs verplichte vaccinaties
Iedereen kan aanspraak maken op de mensenrechten om zich niet verplicht te laten vaccineren. En
daarbij, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, niet een stelletje universiteitsprofessoren die niet meer weten hoe ons immuunsysteem werkt en een over het paard getilde regering
die deze EU plannen, al bestaand sinds 2012, eindelijk uitvoert om een FASCISTISCHE samenleving te creëren!
Artikel 3. Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.
Artikel 18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.
Artikel 19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
Bovenstaande drie artikels worden door professoren ‘experts’, de media en onze politici al geschonden sinds de Wereldgezondheidsorganisatie en Bill Gates in het geweer zijn gekomen om ons
allemaal verplicht te laten vaccineren. Waar zijn nu alle mensenrechtenorganisaties om deze groepen de mond, liefst voor eeuwig, te snoeren? Waar is de advocatuur nu om onze rechten te garanderen. Waar is het Internationaal Strafhof nu om onze vrijheden te garanderen? Slapen ze allemaal of
heulen ze allemaal mee met de fascisten in de VN en van het Internationaal Gerechtshof. Tenslotte
zijn het allemaal entiteiten van de leugenachtige VN!
De VN verblijft in New York in een gebouw van de Rockefellerfamilie en in Genève, Zwitserland,
een land dat persoonlijk eigendom is van de Rothschildfamilie en het Vaticaan. Al eens gehoord van
de Protocollen van de wijzen van Sion? Wel Sion is een prinsbisdom in Zwitserland. De ‘wijzen’
van Sion, en niet Zion, waren de Jezuïeten! Of de namaakjoodse zionisten nu voor de katholieke zionisten werken of andersom, maakt niet veel uit! Ze bestaan nog steeds! Door hun geld hebben ze
de macht over de wereldpolitiek, universiteiten en media die ze op hun beurt gebruiken om ons tegen elkaar op te zetten.
Valt het niet op dat het drie BANKGROOTHEDEN zijn die de scepter zwaaien over de VN, banken, farmaceutische industrieën, media en gedoceerde geneeswijzen aan universiteiten? En, blijft u
de VN, de politiek, media en universiteiten nog geloven? Geloof hechten in justitie en hun waarheidsvinding? Politie vertrouwen die iedere burger ziet als een potentiële misdadiger en de echte
bandieten in onze maatschappij voor de volle 100% beschermt?
Er is veel loos en het ergste is dat mensen maar blijven gapen naar hun hersenspoelapparaat! Zet
die televisie uit en begin een keer voor uzelf te denken. Waarom wordt de volledige afbraak van de
economie niet gestopt? Het coronavirus is gewoon een excuus om onze economie te ondermijnen en
iedereen afhankelijk te maken van de staat! En die afhankelijkheid gaat u ontzettend veel kosten. In
de eerste plaats alvast uw VRIJHEID! Daarnaast veel armoede en honger! Sinds het bestaan van de
EU is het boerenbedrijf al onder handen genomen. Steeds meer wetten maken het boeren heel erg
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duur terwijl de verdiensten ontzettend teruglopen. Nu is het zo duur geworden dat boerenkinderen
wel tweemaal denken voordat ze het familiebedrijf overnemen. Nemen ze het bedrijf over dan moeten ze om te beginnen hun broers en zussen uitkopen. Daarnaast moeten ze voldoen aan de nieuwste
wetten en dat vraagt om investeringen die in de miljoenen lopen. Dus, wat denkt u? Wel, een ding is
zeker! Het boerenbedrijf is aan het uitsterven in Europa. En daar mag u de EU-politiek voor bedanken. Dat is tevens de reden waardoor er straks hongersnood zal heersen in Europa.
Nu weer terug naar het onderwerp vaccinaties. Vaccinaties worden aangepraat door experts. Maar
is een arts een expert? Zelf denk ik van niet. Gezondheidsexperts weten hoe het immuunsysteem
werkt en zouden de Wereldgezondheidsorganisatie weggelachen hebben met hun oproerkraaiende
ONZIN over het Coronavirus! Toch dat deden ze NIET en dus bestaat de gezondheidsexpert niet.
Dat er geen gezondheidsexperts bestaan komt ook naar voor uit volgende verschillende aandachtspunten waarover ik het wil hebben.
1. Ongeveer 60% van alle mensen in Nederland en België hebben last van een chronische ziekte.
2. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is nog geen 5% van alle mensen in de
wereld volledig gezond. De rest mankeert wel iets of heeft last van restletsels veroorzaakt
door ongevallen, operaties en medicatie!
3. Van de 3.000 meest gebruikte behandelingen is slechts 11% wetenschappelijk onderbouwd.
Een kwart werkt waarschijnlijk en de rest van de behandelingen werken niet en zijn zelfs
schadelijk voor de gezondheid.
4. Na hartziekten en kanker is een medische behandeling nummer drie als doodsoorzaak!
5. 1 op 2 mannen en 1 op 3 vrouwen ontwikkelt kanker gedurende het leven.
Over het laatste punt wil ik even uitweiden. Al jaren noem ik iedere oncoloog een moordenaar omdat ze door de chemokuren het leven van een patiënt tot een maximumtijd van ongeveer 5 jaar verkorten vanaf het moment dat hun therapieën starten. Alleen al de onnozele trukendoos om iemand te
willen opereren of een biopsie doen is feitelijk het beëindigen van het leven van hun patiënt omdat,
indien kwaadaardig, de kanker dan via het bloed naar alle delen van het lichaam wordt verspreid.
Aangezien ze daar geen genezing tegenover kunnen zetten zijn ze dus ECHTE MOORDENAARS.
Ik heb hen ook al meer dan eens uitgedaagd om onze beide manieren van kanker genezen eens naast
elkaar te leggen. Zij ‘genezen’ op hun manier en ik op de mijne. Camera’s volgen ons en ik geef ze
de garantie dat na nauwelijks drie maand tijd IEDEREEN weet wie er echt kanker kan genezen en
dat zal niet meneer Doktoor zijn!
Het mag duidelijk zijn dat deze paar punten eerlijk uit laten schijnen dat artsen verre van gezondheidsexperts zijn. We kunnen echt niet hun oordeel zien als het lot om een land op slot te houden
omdat er een naar hun mening opgewaardeerd verkoudheidsvirus ronddoolt waarvan geweten is dat
de mortaliteit ver onder een normale griep ligt! Ook komt er niemand op het idee om alles weer zijn
normale gangetje te laten gaan zoals in IJsland en Zweden waar veel minder doden zijn te betreuren
dan hier in onze Europese bananenrepublieken. Taiwan heeft slecht 6 doden!
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Indien artsen ECHTE gezondheidsexperts willen worden zullen ze hun behandelingsmethoden
naar boven aan moeten passen want 11% is een serieus pover resultaat. Daarbij leren ze tijdens hun
ellenlange studie niets over VOEDING! En dat is juist wat Hippocrates hen al lang geleden heeft
voorgehouden. Voeding is DE factor om gezond te blijven.
Alle testen die wetenschappelijk onderbouwd zijn MOETEN reproduceerbaar zijn en juist daar falen ALLE WETENSCHAPPEN.
Uit onderstaand overzicht blijkt, dat ruim 71% van alle wetenschappelijke over de vijf belangrijkste wetenschappen NIET reproduceerbaar zijn. Dus, ze berusten op HERSENSPINSELS!
Wat opvalt is duidelijk dat chemie, biologie, fysica en geneeskunde bovenaan staan. Chemie, biologie en fysica zijn
deelgebieden van de geneeskunde en vele chemici, biologen en natuurkundigen zijn gepromoveerd in een facet van
de geneeskunde terwijl ze geen arts zijn.
Bijzonder toch dat ook dit juist de meest spraakmakende
wetenschappelijke vakken zijn die overal over de tong
gaan. Als gemiddeld 71% van hetgeen ze BEWEREN niet
reproduceerbaar is, dus zonder een mogelijkheid om het
wetenschappelijk op de kaart te zetten, waarom noemen we
het dan nog wetenschap?
Voor geneeskunde en haar drie deelwetenschappen ligt het zelfs boven de 80%. In mijn ogen kun
je deze beroepen dan nog nauwelijks WETENSCHAPPELIJK noemen. Het echte probleem is namelijk dat deze ‘studies’ wel zijn gepubliceerd en aangenomen als waar! Dat is het probleem van de
huidige wetenschap! Ze zijn onzorgvuldig. Alles wordt maar voor waar aangenomen en (vak)media
helpen mee om deze leugens keer op keer te blijven herhalen zodat u uiteindelijk gaat geloven dat
gepubliceerde leugens de waarheid zijn.
Op deze manier komen we dan tot de conclusie dat gezondheidsexperts niet bestaan en als de studie tot arts niet gaat aangepast worden aan de werkelijkheid van alle dag om voor de verandering
eens iets te gaan leren van GEZONDE MENSEN, in plaats van zieken en doden! Op deze manier
zou het totaal aan echte gezonde mensen wellicht toe kunnen nemen in de toekomst omdat het nu
zeker is dat nog geen 5% van alle mensen totaal gezond zijn en meer dan 50% chronisch ziek!
De GENEESKUNDE FAALT OP ALLE FRONTEN! Zoveel is wel duidelijk!
Om dan naar dit soort pipo’s te blijven luisteren en door hen en een paar onnozele halzen in de politiek voor een paar doden de ganse economie af te laten breken is allicht pure provocatie!
Alles in overweging genomen hebben we nog een bijkomend probleem. Onder woorden gebracht
op een juiste manier wordt MASSAMEDICATIE dus ontzettend gevaarlijk om het woord DODELIJK niet te gebruiken. Dit alles is gebaseerd op de cijfers die hierboven zijn gepubliceerd. En men
mag me best proberen tegen te spreken maar dan wel MET BEWIJZEN! Dat brengt ons vanzelf bij
het relaas waarom alles draait.
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VACCINATIES!
Want als het hier geen MASSAMEDICATIE betreft dan weet ik het niet meer! Er zijn zoveel mensen die anders reageren op medicatie dat alle medicatie gewoon gevaarlijk is en in sommige gevallen werkelijk DODELIJK!
Waarom wordt het dan zo hard gespeeld? Waarom wordt er zo stellig gesproken over risico’s van
kinderziekten en worden alle gevaren van vaccinaties zo gemakkelijk weggewimpeld? Wie heeft er
belang bij het op grote schaal vaccineren van kinderen? Wie gebruikt ‘experts’ om ze dingen te laten zeggen, die ze niet kunnen zeggen omdat er geen bewijzen voor zijn? Feitelijk openbaren de bewijzen het TEGENDEEL.
Voor wie betekent vaccineren een oplossing?
In eerste instantie voor de diepe steekzakken van KILL BILL GATES, de Wereldgezondheidsorganisatie die hij van miljarden voorziet en waarvan hij nu de grootste geldschieter is nadat Trump
heeft gezegd dat hij hen geen cent meer betaald, de vele farmaceutische bedrijven waar hij tientallen
miljoenen in heeft geïnvesteerd, de universiteiten die hij van miljoenen heeft voorzien om de professoren als spreekbuis voor zijn verplichte vaccinaties en het COVID-19 paspoort te krijgen. Zij
doen nu dienst als ‘gezondheidsexperts’ voor de politiek die op hun beurt alle media weer opleggen
wat ze mogen publiceren over corona.
Op dit moment zijn alle CORONALEUGENS een ontzettend HEET HANGIJZER aan het worden
omdat ze het spelletje veel te lang hebben proberen vol te houden en natuurlijk door hun onsamenhangende, leugenachtige en kromme communicaties. De grote menigte is nu ook wakker aan het
worden.
De tweede lockdown zou wel een keer voor verrassingen kunnen zorgen. Onaangename verrassingen voor de politiek en de omgekochte spreekbuizen!
Hun tijd is om!

Gooi de maatschappij weer volledig open, stelletje ONWETENSCHAPPELIJKE OMGEKOCHTE IDIOTEN!
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