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DE VOLKEREN HEBBEN RECHT OP STEM EN TEGENSTEM

Het bedenkelijke fundament van vaccinaties

INTRO
Op dit moment dringen politici en media in Duitsland
sterk aan op verplichte vaccinatie tegen mazelen. Niet gevaccineerde kinderen mogen niet langer naar een kinderdagverblijf, een kleuterschool of school gaan en hun
ouders worden onderworpen
aan boetes tot 2.500 euro ...
als het wetsvoorstel van de
federale minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, bindend wordt. Johann Loibner
en de medicijnjournalist
Hans U.P. Tolzin, waren al
jaren van mening dat verschillende vaccinaties enorme
gezondheidsschade veroorzaken, zoals autisme, multiple
sclerose, allergieën, epilepsie,
herseninfarcten en in sommige gevallen zelfs de dood.
Tegelijkertijd wordt de uitbreiding van het zeer schadelijke 5G mobiele netwerk in
het hele land verder gezet ...
ondanks het feit dat er wereldwijd studies zijn gepubli

ceerd (bv. door het "National
Toxicology Program" of NTP)
die al een aanzienlijke toename van kanker hebben aangetoond bij 2G en 3G. De
milieuactivist Dr. Holger
Strohm*, wiens talrijke boeken
veel hebben bijgedragen aan
de oprichting van de eco- en
anti-nucleaire beweging, ziet
hiermee ‘de grootste massamoord in de menselijke geschiedenis’ op ons afkomen.
Zie zijn verklaring op
www.kla.tv/14210 (D). Maar
resignatie zou nu de verkeerde weg zijn. In het licht van
deze ernstige aanvallen op
de gezondheid, het leven en
het milieu is er behoefte aan
dringende actie. [1]
De redactie (kno./mol./ts.)
* studeerde productietechniek,
bedrijfskunde, industriële communicatie, industriële psychologie en
onderwijswetenschappen en was
actief als expert voor VN-comités
en het binnenlands comité van het
Duitse parlement.

Petitie: Duitsland heeft
geen vaccinatieverplichting nodig!
ch./ts. Nadat de Duitse minister van Volksgezondheid en
de minister van Gezinszaken
zich hadden uitgesproken voor
verplichte vaccinatie tegen
mazelen in kinderdagverblijven, kleuterscholen en scholen, heeft de vereniging
"Artsen voor individuele vaccinatiebeslissing" (ÄIIE) een
open petitie gelanceerd. Daarin wordt het Duitse kabinet en
de regering verzocht elk wetgevend initiatief voor de invoering van een vaccinatieverplich-

ting tegen mazelen achterwege
te laten en het recht op een
vrije en individuele vaccinatiebeslissing te erkennen. Volgens
ÄIIE zijn de argumenten, aangevoerd voor een verplichte inenting tegen de mazelen, niet
bestand tegen een onderzoek.
Mazelen is geen ziekte met
een hoog sterftecijfer, noch is
er een epidemische verspreiding te verwachten. Er is geen
gegronde reden om de fundamentele grondwettelijke rechten van kinderen op lichame-

mtr. In het Zwitserse weekblad "ExpressZeitung" van 18
juli 2018 neemt Gerhard Wisnewski* de vaccinatie-successen van de grote vaccinatie-pioniers Jenner, Koch en Pasteur
onder de loep. Steunend op hun
basisprincipes werd de laatste
200 jaar bijna de hele mensheid
gevaccineerd. De Engelse arts
Edward Jenner vaccineerde met
‘een afscheiding van koepokkenpuisten’. Met 23 cases over
pokkenvaccinatie kon hij amper
vier proeven met bewijswaarde
voorstellen. Eén van de gevolgen van de vaccinaties veroorzaakte handicaps en soms zelfs
de dood. De Duitse Robert

Koch blijft tot nu toe het bewijs van de werkzaamheid van
het tuberculose-vaccin tuberculine schuldig. De enige menselijke studie die hij uitvoerde
was op twee mensen: hijzelf en
zijn vrouw. Ook in de laboratoriumlogboeken van de bekende
Louis Pasteur konden geen sluitende resultaten worden gevonden die aantonen dat het hondsdolheid-vaccin echt werkt. Er
is nauwelijks bewijs beschikbaar en toch blijven onze wetenschap en de moderne geneeskunde iedereen inenten op de
wankele basis van Jenner, Koch
en Pasteur! [2]
*Duits onderzoeksjournalist en auteur

"Het is een absolute wensdroom om deze ziekten
volledig te kunnen uitroeien. Het is ook verkeerd om te
zeggen dat deze ziekten in onze huidige samenleving
dodelijk zijn. (...) Het sterftecijfer van de mazelen was
immers bijna nul voor de invoering van vaccinatie bij
de westerse bevolking.". [3]
Dr. Suzanne Humphries, Amerikaanse internist en nierspecialist,
auteur van het boek "The Vaccine Illusion - Infectious Diseases,
Vaccinations and the Suppressed Facts".

"Moeders die gevaccineerd zijn tegen mazelen, zijn niet
in staat om hun baby dezelfde immuniteit te geven als
moeders die mazelen hadden als kind. Daarom hebben
we vandaag de dag baby's die gevoelig zijn voor
mazelen. In het verleden konden moeders hun baby's
een betere bescherming geven omdat ze een betere
immuniteit hadden ontwikkeld door zelf de ziekte te
hebben gehad". [3]
Dr. Suzanne Humphries

lijke integriteit te beperken, noch om het recht van ouders op
zorg en onderwijs voor hun kinderen en het fundamentele recht
op zelfbeschikking door middel van vaccinatieplicht in te perken. De petitie kan hier worden ondertekend:
https://individuelle-impfentscheidung.de/petition.html [4]

Bronnen: [1] https://kla.tv/7501 (D) | https://welt.de/politik/article192957035/Kita-und-Schulkinder-Bis-zu-2500-Euro-Strafe-Spahn-legt-Ideen-fuer-MasernImpfpflichtvor.html | https://diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1359 [2] „ExpressZeitung“, Ausgabe 18. Juli 2018 | www.kla.tv/14161 (nl)
[3] https://kla.tv/7637(nl) [4] https://kla.tv/14235 (D)
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Is 5G de finale doodsteek voor de bijen?
mol./kno./tzi. Wetenschappelijk
verantwoorde studies van onderzoekers en biofysici tonen
aan dat er een ernstige oorzaak
is voor de schrikbarende toename van de insectensterfte sinds
1989 nl. de kunstmatige elektromagnetische velden die door de
mens worden opgewekt, zoals
GSM-netwerken, WLAN en
DECT-telefoons. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijken de volgende effecten op de bijen: 1. De vitale
communicatie van de bijen
wordt massaal verstoord door
GSM-straling. 2. GSM-straling
leidt tot stressreacties en ver-

nietiging van de hele bijenkolonie. 3. GSM-straling verstoort
de oriëntatie van de bijen het
sterkst. 4. GSM-straling verzwakt het immuunsysteem van
bijen. Aangezien deze realiteit
al bestond bij de GSM-generaties tot 4G, zou de invoering
van een vijfde generatie met
een onvergelijkbaar hogere
stralingsblootstelling kunnen
leiden tot de volledige uitroeiing van de bijen. Alleen door
de samenwerking tussen alle
burgers en politici met een verantwoordelijkheidsbewustzijn,
kunnen de bijen gered worden.
[5]

Arrestatie van Assange:
"wereldwijd criminalisering van de journalistiek"?
kno./jj. De oprichter van het
klokkenluidersplatform WikiLeaks, Julian Assange, werd
op 11 april 2019 door de Britse
politie gearresteerd op de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. De vorige regering van
Ecuador had hem sinds 2012
asiel verleend en beschermde
hem tegen uitlevering aan Zweden. Assange zou in 2010 twee
Zweedse vrouwen seksueel
hebben lastiggevallen, maar de
zaak is in 2017 ingetrokken.
Jarenlang werd hij bedreigd met
uitlevering aan de VS en een
strafrechtelijk proces voor
"samenzwering om computers
te hacken": WikiLeaks bracht
schandalige mensenrechtenschendingen door de Amerikaanse regering aan het licht in
de Guantánamo martelgevangenis, in de oorlog van Irak en
Afghanistan en publiceerde interne Amerikaanse documenten
over dit onderwerp. De advoca-

ten van Assange verwachten
dat hij en andere medewerkers
van WikiLeaks worden aangeklaagd op basis van de spionagewet, die zelfs de doodstraf
kan betekenen. De afgevaardigden van het Duitse parlement,
Heike Hänsel en Sevim Dagdelen (beide links) en het Spaanse lid van het Europees Parlement Ana Miranda (groenen)
zien dit als een ernstige bedreiging voor de westerse persvrijheid. De uitlevering van Assange
aan de Amerikaanse autoriteiten en een veroordeling scheppen een "gevaarlijk precedent" *.
Journalisten zouden aan de VS
kunnen worden uitgeleverd als
de berichtgeving wordt geïnterpreteerd als een risico voor de
nationale veiligheid van de VS.
Er dreigt een "wereldwijde criminalisering van de journalistiek". [7]
*Juridische zaak die model staat voor
toekomstige, vergelijkbare situaties.

Bronnen: [5] www.kla.tv/14074 | http://competenceinitiative.net/KIT/wpcontent/uploads/2014/09/heft1_bienen-broschuere_screen.pdf
| http://www.dermast-muss-weg.de/pdf/studien/Warnke_Forschungsbericht.pdf
[6] www.kla.tv/14067 | www.jrseco.com/de/us-senator-blumenthal-aeussertbedenken-ueberdie-potenziellen-gesundheitsrisiken-der-5g-technologie/
[7] www.kla.tv/14183 |
www.heise.de/tp/features/Festnahme-von-Julian-Assange-aufgrund-vonUSAuslieferungsantrag-4397666.html | https://deutsch.rt.com/international/87050julian-assange-ein-steckbrief/ [8] https://deutsch.rt.com/meinung/87465usaussenminister-pompeo-wir-logen-betrogen-stahlen

Is met 5G onze gezondheid een geblinddoekte vlucht?
pm./ns. De Amerikaanse "Federal Communications Commission" (FCC) beweerde dat
deskundigen hebben vastgesteld dat 5G veilig is. In een
open brief van 3 december
2018 vroeg de Amerikaanse
senator Richard Blumenthal
naar studies en bewijzen om
deze bewering te rechtvaardigen. Bij gebrek hieraan diende
Blumenthal een klacht in tegen
de FCC wegens het niet voldoen aan zijn verzoek om bewijs van veiligheid van 5Gtechnologie. Bovendien moes-

ten vertegenwoordigers van de
mobiele telefoonindustrie openlijk toegeven dat er geen studies zijn over de biologische
effecten van 5G , die "door de
mobiele telefoonindustrie werden uitgevoerd". Blumenthal:
"Er werd dus echt geen onderzoek naar 5G-technologie gedaan en tasten dus in het duister
op gebied van gezondheid en
veiligheid. De bevolking heeft
het recht te weten wat de gezondheidseffecten zijn en bij
vragen moet er onderzoek worden verricht." [6]

VS : minister van buitenlandse zaken Pompeo:
“We hebben gelogen, gestolen, bedrogen…”
ag. De VS hebben zich in de
hele wereld decennialang geprofileerd als boegbeeld van
democratie, vrijheid en mensenrechten. Uitgerekend Mike
Pompeo, Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken, stond
toe om diep achter die ‘democratische’ façade te kijken. Op
15 april was Pompeo, die ook
voormalig CIA-directeur was,
eregast van de "Texas A&M
University" in de Texaanse stad
'College Station'. In een discussieronde met de studenten van
deze universiteit, die wordt beschouwd als een wervingsplaats
voor de buitenlandse inlichtingendienst CIA, toonde hij het
ware gezicht van de Amerikaanse regering. Na de gebruikelijke
lofzang op de veelgeroemde
waarden gaf Pompeo een kort

inzicht in de aanpak van de
CIA. Hij zei: "Toen ik kadet in
West Point was ... was het motto van West Point: Lieg niet,
bedrieg niet, steel niet en tolereer niet degenen die dat wel
doen. Later was ik directeur
van de CIA. We hebben gelogen, gestolen en bedrogen. Het
was alsof er daarvoor de juiste
cursussen waren gegeven...."
In de video hoor je het lachen,
als reactie van de studenten.
De verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken geeft een kijkje
in het aanwerven van Amerikaanse leidinggevenden. In
naam van de democratie en de
mensenrechten lijkt "liegen,
bedriegen en stelen" een deugd
te zijn. [8]

Eindpunt ●
De wereld is als een brandend huis. Met de dreiging van
verplichte vaccinatie, schadelijke 5G mobiele straling,
frauduleuze manipulaties door leidinggevenden, een zich
uitbreidende opinie-dictatuur en nog veel meer, staat elke
hoek in brand. Met het oog op deze existentiële bedreiging
van individuele vrijheid, lichaam en leven, is het noodzakelijk om onmiddellijk de "blusemmer" te nemen. Het
doet er niet toe tot welke partij of religie we behoren, welke
wereldvisie of opvatting we hebben. Het enige wat telt is
ons brandende huis GEZAMENLIJK blussen. Hoe dan?
Verbindt u, ook met anders-denkenden. Informeer de
mensen om je heen, schrijf politici aan, onderteken
petities, enz. Hartelijk dank voor uw hulp!
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