Ook Frankrijk gaat verplichte vaccinaties invoeren
Maandag, 17 juli 2017 13:51

De nieuwe Rothschild man in Frankrijk, Emmanuel Macron, gaat te werk zoals van hem
wordt verwacht en heeft besloten verplichte vaccinaties in te voeren.
Daarmee wordt Frankrijk, dat al sinds 2015 in een permanente Martial Law (noodtoestand)
verkeert, een land om met een grote boog omheen te gaan.

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk mensen zich laten manipuleren en dwingen door
overheden om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Het gegeven dat een overheid kan bepalen wat er wel of niet met jouw lichaam gebeurt, is zo
onvoorstelbaar krankzinnig dat het bijna niet voor te stellen is dat een totale bevolking toch
accepteert dat iets dergelijks gebeurt.
Italië heeft al verplichte vaccinaties ingevoerd en in plaats van dat men de regering overdekt
met pek en veren voorgoed het land heeft uitgeschopt, vluchten mensen naar andere landen.
De eerste 130 Italiaanse gezinnen dreigen nu asiel aan te vragen in Oostenrijk omdat ze zich
niet willen laten dwingen door een overheid.
Zoals bekend heeft Rothschild nu formeel de macht gegrepen in Frankrijk waar ze een soort
variatie van de voormalige zonnekoning hebben geïnstalleerd in de vorm van hun medewerker
Emmanuel Macron.
Deze man lijdt niet alleen aan hoogmoedswaanzin, maar heeft nu ook besloten dat er vanaf
2018 in Frankrijk verplichte vaccinaties zullen worden ingevoerd.
Met de min of meer permanente noodtoestand in het land kan de uitdrukking: "Leven als een
God in Frankrijk", nu dan ook voorgoed naar de prullenbak. Frankrijk wordt in meerdere
opzichten een land om met een grote boog omheen te lopen.

Het zullen wel symptomen zijn die bij de eindtijd horen, maar ondertussen wordt het steeds
moeilijker voor burgers om niet slachtoffer te worden van krankzinnige overheidspraktijken.
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Ook wij hoeven ons wat verplichte vaccinaties betreft geen illusies te maken, want ook hier
zullen ze komen
. De enige vraag die nog openstaat, is hoelang het nog zal duren en in dat kader is het zo dat
hoe meer mensen er wakker worden en niets meer met vaccinaties te maken willen hebben,
des te eerder hebben we verplichte vaccinaties.
Volgens een bericht op EenVandaag is Frankrijk wereldwijd koploper met mensen die
wantrouwig staan tegenover vaccinaties met zo’n 30 procent van de Fransen die geen enkel
vertrouwen heeft.
Je zou verwachten dat dit een teken is voor overheden om eens echt onafhankelijk
onderzoek te doen naar vaccinaties, maar in plaats daarvan treden ze uiteraard op als een
verlengstuk van de farmaceutische industrie door vaccinaties verplicht te maken.
Bij ons wordt op dit moment alles uit de kast gehaald om het publiek te bewerken en één van
de troeven die men daarbij heeft ingezet, is Arjen Lubach die ongegeneerd zijn ziel heeft
verkocht aan de farmaceutische industrie en mensen volkomen misleidt door stellig te beweren
dat
autisme niets te maken heeft
met vaccinaties
, maar dat deze
mythe in de wereld is geholpen door een frauderende Andrew Wakefield uit Engeland.
Wat Arjen Lubach “vergeet” te melden, is het volgende:
In 2010 kwam de Engelse arts en gastro-enteroloog Dr. Andrew Wakefield, al met uitspraken
die er niet om logen: MMR-vaccinaties zouden ook volgens hem autisme in de hand kunnen
werken. Zijn onderzoek werd gepubliceerd, maar meteen in diskrediet gebracht. Maar in 2012
werd zijn medeonderzoeker prof. Dr. John Walker-Smith – en daarmee feitelijk ook Dr.
Wakefield – volledig gerehabiliteerd. De rechter veegde de vloer aan met de zgn. bevindingen
van het Britse GMC (General Medical Council).
Bewijs voor het directe verband tussen vaccinaties en autisme is al geleverd door deze artsen
prof. Walker-Smith en dr. Wakefield, maar bijna niemand is hiervan op de hoogte en in de
reguliere pers zul je zelden of nooit deze namen tegenkomen. Beiden mannen deden in
Engeland onderzoek, waaruit de conclusie naar voren kwam, dat er wel degelijk een link is
tussen autisme en het BMR-vaccin bij jonge kinderen.
Wat voor nu steeds belangrijker wordt, is niet zozeer de discussie of vaccinaties wel of niet
werken en welke bijwerkingen ze nu precies hebben. Wat nu zo meteen het allerbelangrijkste
wordt, is dat wij zelf blijven beslissen over wat er met onze lichamen gebeurt.
Dat ouders blijven beslissen of hun kinderen wel of niet worden volgepompt met giftige
chemicaliën en dat daar nooit of te nimmer een overheid over mag beslissen.
Daarom wordt het misschien hoog tijd dat wij als vrije mensen besluiten dat wanneer men het
in Den Haag of Brussel in het hoofd krijgt om ook hier verplichte vaccinaties te gaan invoeren,
wij als Nederlanders of Belgen niet zullen gaan vluchten als vaccinatievluchtelingen, maar
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zullen vechten, desnoods tot het bittere einde, maar dan wel ongevaccineerd.
En omdat het natuurlijk belangrijk is om ons immuunsysteem op sterkte te houden, is er voor
Niburu-lezers deze week een aantrekkelijke korting op biologische chlorella van Orjana . Voer
bij het afrekenen de code chlo10 in en ontvang 10% korting. De actie is geldig tot en met
zondag 23 juli.
Meer informatie over vaccinaties:
Vaccinvrij
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