Fabrikanten definitief niet aansprakelijk voor
eventuele schade door corona vaccins
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—————————————————————————————————————————————RIVM liegt op eigen website dat blijvende ernstige gevolgen van
vaccinaties ‘niet bewezen’ zijn – Volledige vrijstelling voor farmaceutische
industrie voedt complottheorie dat coronavaccins zullen worden gebruikt
om miljarden mensen ‘op te ruimen’ voor het klimaat
—————————————————————————————————————————————–
Vaccinfabrikanten zoals AstraZeneca scheppen er inmiddels openlijk over op dat ze
wettelijk nergens voor aansprakelijk kunnen worden gesteld als hun coronavaccins
schade aan de volksgezondheid aanrichten. Ondanks het feit dat er van een pandemie
geen enkele sprake meer is, en het aantal IC-opnames en doden wereldwijd amper de
aantallen van een gewone griep benadert, lijken de meeste landen nog steeds vast van
plan om hun complete bevolking desnoods met dwingende maatregelen in te enten.
Deze uiterst kwalijke, giftige combinatie voedt complottheorieën dat deze vaccins in
werkelijkheid zullen worden gebruikt om het ‘heilige’ einddoel van de internationale
klimaatsekte te realiseren, namelijk het ‘opruimen’ van miljarden mensen.
Het internationale persbureau Reuters berichtte op 30 juni dat AstraZeneca van ‘de
meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft bescherming heeft gekregen voor
toekomstig schadeclaims in verband met hun Covid-19 vaccin.’
RIVM misleidt Nederlandse bevolking
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De Verenigde Staten hebben sinds 2005 al een wet (PREP) waarmee producenten
tijdens een publieke gezondheidscrisis worden vrijgesteld van aansprakelijkheid.
Op de website van het Nederlandse RIVM en het Rijksvaccinatieprogramma wordt keer
op keer benadrukt hoe veilig vaccins zouden zijn, en dat alle twijfels ongegrond zijn.
Waarom dan (voor zover wij konden ontdekken) helemaal niets over eventuele
aansprakelijkheid? Daar geeft het RIVM een even simpel als onrustbarend antwoord
op: omdat ‘wetenschappelijk onderzoek’ zou hebben uitgewezen dat vaccins geen
ernstige, blijvende gevolgen voor de gezondheid hebben.
Dat is een glasharde leugen. Het rijk heeft onlangs tientallen miljoenen euro’s
uitgetrokken om de ouders van zo’n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen,
omdat die na het Mexicaanse griepvaccin in 2009 narcolepsie hebben gekregen.
Bovendien zijn er al vele honderden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken
geweest waarmee de gevaren dat vaccinaties blijvende schade kunnen aanrichten,
ondubbelzinnig zijn aangetoond. Het RIVM baseert zich klaarblijkelijk uitsluitend op de
‘wij van wc eend’ onderzoeken van instituten die vrijwel zonder uitzondering
afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie en/of subsidies.
‘Het vaccin zal u worden opgelegd, ongeacht of het veilig is’
‘We zijn nu bij de ultieme winstmaximalisatie zwendel van Big Pharma aanbeland, een
corrupte, criminele industrie die alles uit de kast trekt om Big Tech onder druk te zetten
om alle voor hen nadelige meningen te censureren,’ schrijft Mike ‘Natural News’
Adams. ‘U heeft niet het recht om nee te zeggen. U heeft ook niet het recht om hen aan
te klagen als hun producten falen, en uw gezondheid beschadigd wordt.’
‘Dit is de status quo van de wetteloze, anti-humane vaccinindustrie, en al zijn corrupte
partners zoals Big Tech, Big Media, medische onderwijsinstellingen en medeplichtige
medische vakbladen… Het vaccin zal aan u worden opgelegd, ongeacht of het veilig is.
Lange termijn testfasen worden compleet overgeslagen. Dierproeven zijn grotendeels
losgelaten. Moderna, de meest prominente Covid-19 vaccinfabrikant, heeft publiekelijk
erkend dat na de tweede injectieronde 100% van de proefpersonen* negatieve
bijwerkingen hadden.’ (* In de tweede testfase, bij 2 van de 3 doses, en 80% bij de
andere dosis, testen die uitsluitend met gezonde volwassenen werden verricht, en dus
niet met ouderen, chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen)
Volgens Bill Gates, die tijdens een TV-interview in het voorjaar zei dat we met 700.000
slachtoffers rekening moeten houden, zullen er ‘meerdere doses’ van coronavaccins
moeten worden gegeven, en dat terwijl de testfasen met diverse vaccins ronduit
desastreus zijn verlopen. De kans op blijvende ernstige gezondheidsschade zal met
iedere nieuwe vaccinatie exponentieel toenemen, mede omdat er steeds meer
aanwijzingen zijn dat ‘gestapelde’ vaccins het menselijke immuunsysteem overbelasten,
en juist zwakker maken.
Samenleving door overheid en media weerloos gemaakt tegen Big Pharma
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De grootste boosdoeners zijn natuurlijk de overheden, die de vaccinfabrikanten volledig
de vrije hand hebben gegeven, waardoor die geen enkele prikkel meer hebben om hun
producten uitgebreid te testen en zo veilig mogelijk te maken (nog even los van de
vraag of vaccins überhaupt wel een goed idee zijn). Verder hebben deze farma
bedrijven de meeste wetenschappelijke onderzoeksinstellingen financieel in hun zak
zitten, waardoor gegarandeerd is dat de schade die door (corona)vaccins zal worden
veroorzaakt op voorhand al ‘onbewezen’ wordt verklaard – oftewel het al eerder
genoemde ‘wij van wc eend’ en ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’ principe.
Tegelijkertijd zijn tech giganten zoals Google / YouTube, Facebook en Twitter nu al
bezig met het censureren van kritische berichten en video’s, waarin de werkzaamheid
van (corona)vaccins in twijfel wordt getrokken, en gewezen wordt op een mogelijke
achterliggende duistere agenda.
‘Medische politiestaat een feit’
Bedrijven zoals Moderna, Pfizer, AstraZeneca of Bayer mogen nu dus vaccins maken die
miljoenen mensen het leven kunnen kosten, zonder dat de samenleving hier ook maar
iets tegen kan ondernemen. Klokkenluiders en andere critici worden gecensureerd,
aangeklaagd en belasterd, en verliezen niet zelden hun baan, positie en inkomen. De EU
en andere overheden hebben vergevorderde plannen om alle vaccin-kritische websites
en berichten van het internet te halen.
‘U leeft nu in een medische politiestaat,’ is dan ook de conclusie van Mike Adams. ‘Deze
wordt gerund door Big Pharma tirannen en junk science kwakzalvers die doen alsof zij
de hogepriesters van ‘de waarheid’ zijn. Al hun tegenstanders zullen het zwijgen worden
opgelegd.’
‘U zult tegen uw wil (of indirect gedwongen, in de zin van verlies van uw baan, uw
vrijheid en bijna al uw grondrechten als u weigert) worden geïnjecteerd met een giftige
cocktail van experimentele medicatie waaraan u gewoon kunt doodgaan. Als u klaagt,
wordt u offline gehaald. Als u een aanklacht wilt indienen, wordt uw zaak niet
ontvankelijk verklaard. Als u sterft, dan komt u als ‘Covid-19′ slachtoffer in de
statistieken, en zal uw dood worden gebruikt als rechtvaardiging om iedereen te
dwingen zich met hetzelfde goedje te laten inspuiten.’ (1)
Onaantastbaarheid eigen lichaam wordt afgepakt
Paradoxaal genoeg staat het ook in ons land iedereen vrij om zijn eigen gezondheid in
gevaar te brengen en te vernietigen met tabak, alcohol, drugs, overmedicatie en allerlei
vormen van schadelijk en roekeloos gedrag, maar staat het u binnenkort niet vrij om
eigen gezondheid te beschermen tegen substanties die de overheid in uw lichaam wil
injecteren. Het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking en de onaantastbaarheid van
uw eigen lichaam zal onder het mom van ‘veiligheid voor de ander’ permanent van u
worden afgepakt, want een vaccin is nooit meer ongedaan te maken (zeker niet als dat
vaccin ook nog eens uw DNA verandert).
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Mocht het inderdaad zover komen – en alle signalen hiervoor staan op rood – dan is dat
meer dan een ‘medische politiestaat’. Dan zal er sprake zijn van een regelrechte
dictatoriale terreurstaat die kwaadaardiger is dan de hele menselijke geschiedenis ooit
eerder heeft gezien.
Ga vooral uw coronavaccins halen?
Als we extreem kil en egoïstisch zijn, dan zouden we nu kunnen afsluiten met het advies
om straks toch vooral in gehoorzaamheid alle coronavaccins te gaan halen. Immers, hoe
meer mensen dit doen, hoe minder groot de kans wordt dat de ‘weigeraars’ straks tegen
hun wil zullen worden gevaccineerd, en/of ingrijpende sancties krijgen opgelegd.
Kijk ons er straks alleen niet op aan als die vaccins inderdaad een zich steeds herhalend
spelletje Russische Roulette met uw gezondheid en leven blijken te zijn. Waarbij in deze
21e-eeuwse variant vermoedelijk niet één kamer van de trommel gevuld is, maar slechts
één kamer leeg blijft.
‘Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature’, is doel
nummer één op de beruchte Georgia Guidestones. Dat betekent dat er ruim 7,3
miljard mensen moeten verdwijnen. Worden de coronavaccins de real time 2.0
versie van de ‘The Killing Fields’, maar dan op wereldschaal? Gaat het aantal
slachtoffers van de internationale klimaat/coronasekte die van Pol Pot, Mao, Stalin en
Hitler bij elkaar opgeteld volledig in de schaduw stellen?
Complottheorie? Durft u, met zoveel aanwijzingen en bewijs, zoveel kritische
wetenschappers, zoveel aanwijsbare schaamteloze misleiding door de overheden en
mainstream media, zoveel opzichtige leugens van de fabrikanten, daadwerkelijk het
risico te nemen dat het misschien wel eens géén complottheorie zou kunnen zijn?
Xander
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