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Soms is het leuk om te dromen van de toekomst, maar niet als je in Nederland woont, want
dan praat je over een nachtmerrie.
Een land waar mensen ogenschijnlijk in vrijheid leven, maar waar nu grote haast wordt
gemaakt met het verplicht vaccineren van de bevolking en waar je organen bij je geboorte auto
matisch aan de overheid toebehoren
.

Stukje bij beetje wordt ons eens zo mooie Nederland een volkomen en vooral ook onveilige
Orwelliaanse controlestaat, waarbij de overheid ingrijpt in het meest fundamentele recht van de
mens en dat is de beschikking over je eigen lichaam en dat van je kinderen, ook wel het
zelfbeschikkingsrecht genoemd en wat verankerd is in onze grondwet.
Stap voor stap gaat de programmering richting verplichte vaccinatie en keer op keer wordt ons
nu verteld dat er een meerderheid van de bevolking voorstander is voor verplicht vaccineren.

Niet zo vreemd natuurlijk als je ziet hoe men de programmering aanpakt. Zoals de uitzending
van Een Vandaag enkele dagen geleden. Een uitzending die niet anders omschreven kan
worden dan als een promotiereportage voor de vaccinatie mafia.

Een uitzending waar een soort hysterische vrouw weet te vertellen dat het recht op
zelfbeschikking voor wat betreft het wel of niet vaccineren niet boven het recht gaat van haar
kind om te leven.

Klaarblijkelijk had haar kind de mazelen opgelopen toen het acht maanden oud was in een
kinderdagverblijf. Normaal gesproken is het geen enkel probleem als een kind de mazelen
krijgt, maar in dit geval waren er een aantal niet nader verklaarde complicaties en kwam het

1/3

Nog even en we worden gedwongen Nederland te verlaten
Woensdag, 08 augustus 2018 23:04

kind in het ziekenhuis terecht.

Wat er dan wordt gesuggereerd is dat een klaarblijkelijk niet gevaccineerd kind even op bezoek
was geweest bij de groep waar het kind van de vrouw in zat. Dat kind kreeg enkele dagen later
mazelen en is "dus" verantwoordelijk voor de mazelen die het kind van de vrouw kreeg.
Hiermee heb je dan een voorbeeld van een schandalig voorbeeld van propaganda en
misleiding, want het zijn juist de gevaccineerde kinderen die de primaire dragers zijn van het
virus
die zorgen voor de verspreiding
en niet de niet gevaccineerde kinderen.
Dit is inmiddels aangetoond in diverse onderzoeken zoals wij eerder schreven en heel recent
nog in Oekraïne
waar als gevolg van
de oorlogssituatie de vaccinatiegraad voor onder andere mazelen heel sterk was gedaald.

Toen men dan ook begon met een inhaalslag om dit te "corrigeren" steeg het aantal nieuwe
gevallen van mazelen dramatisch.

Maar, dit soort essentiële zaken weerhoudt EenVandaag er niet van om een misselijkmakende
vaccinatiepromotie reportage te maken.

Natuurlijk kwamen er ook mensen aan het woord die grootse plannen hebben om de
kinderbijslag te stoppen of te korten
voor mensen die niet op tijd hun kind laten vaccineren.

Om te voorkomen dat mensen zelf op zoek gaan naar de waarheid, wordt er gewaarschuwd dat
mensen vooral niet naar indianenverhalen op internet moeten luisteren. En aangezien wij in een
omgekeerde wereld leven, is er natuurlijk maar één plek waar je werkelijke indianenverhalen
tegenkomt en dat is op televisie en andere mainstream publicaties.
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De uitzending van EenVandaag is helemaal "the bloody limit". Een omroep die door ons
allemaal, met publiek geld, wordt betaald, haalt het in hun hoofd een schaamteloze propaganda
reportage te maken voor de vaccinatiemafia. Geen enkele nuancering in dat programma, geen
enkel tegengeluid. Alleen heel veel hysterie, bangmakerij en keiharde leugens.

Als je wilt weten hoe gevaarlijk de mazelen werkelijk zijn en hoeveel mensen er nu eigenlijk
daadwerkelijk dood gaan aan de mazelen, raden wij je aan het volgende stuk te lezen,
afkomstig uit een artikel van vorig jaar.
Een aantal dagen geleden verscheen er ineens een bericht over dat er een vrouw in Duitsland
zou zijn overleden aan de mazelen volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf:
Vorige week stierf een drievoudige moeder in de universiteitskliniek van het West-Duitse
Essen aan mazelen, dat als een besmettelijke kinderziekte geldt.
En dus gaat de Duitse overheid maatregelen nemen:
Er ligt nu een wetsontwerp dat kinderdagverblijven verplicht om de autoriteiten te
waarschuwen als ouders niet met hun kind bij het consultatiebureau zijn langsgeweest voor een
vaccinadvies.
Op dit moment kunnen Duitse ouders al een boete van 2500 euro krijgen als ze niet met hun
kind op het consult verschijnen. Kinderdagverblijven mogen ook al kinderen weigeren die niet
zijn ingeënt. Maar de overheid wil duidelijker in beeld krijgen om welke kinderen het gaat. De
meldplicht voor kinderdagverblijven moet daarbij helpen.
Dit jaar hebben zich in Duitsland al 410 gevallen van mazelen voorgedaan. Dat is meer dan de
325 uit het hele vorige jaar. In Essen is zelfs één vrouw, een 37-jarige moeder, aan de ziekte
overleden. “Niemand kan ongevoelig blijven voor het feit dat er nog steeds mensen aan
mazelen sterven”, aldus de Duitse minister van volksgezondheid Hermann Gröhe.
Keer op keer wordt de op zich vrij onschuldige ziekte “mazelen” gebruikt als argument voor de
komende verplichte vaccinatie.
Er zou dan nu een vrouw zijn overleden aan de gevolgen van de mazelen.
Dat lijkt een beetje op dat verhaal uit 2015 toen er een vrouw in Amerika was overleden aan
de gevolgen van de mazelen.
Later bleek het te gaan om een vrouw die de mazelen had gekregen, ondanks dat ze was
gevaccineerd, die was gestorven aan andere gezondheidscomplicaties.
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