Wereldgezondheidsorganisatie weet niet of vaccins veilig zijn (video)
Dinsdag, 14 januari 2020 12:27

Als er ergens een instituut is dat de veiligheid van vaccins zou moeten garanderen dan is het
wel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Echter uit een onlangs gehouden topoverleg met experts vanuit de hele wereld blijkt dat ook
deze geen idee hebben of vaccins wel veilig zijn.

Het volgende is misschien wel het meest schokkende vaccinatienieuws in jaren, want het laat
zien dat degenen die overal ter wereld pushen voor meer vaccinaties zelf niet weten of deze nu
eigenlijk veilig zijn of niet.
Op 2 december jongstleden begon er in Zwitserland een topoverleg, gevoerd door de WHO
met deskundigen van overal vandaan onder de naam Global Vaccine Safety Summit.
Waar de deelnemers aan deze conferentie echter niet op hadden gerekend is dat er beelden
zouden uitlekken, want als ze dat geweten hadden dan zouden ze zeker bepaalde dingen niet
hebben gezegd.
Die video met uitgelekte beelden staat onderaan dit artikel en daarin kan je deelnemers horen
klagen over het gebrek aan deugdelijk wetenschappelijk onderzoek dat kan aantonen dat
vaccins veilig zijn. De onderzoeken die er zijn lijden allemaal aan hetzelfde gebrek: ze zijn
gedaan in een te korte periode en uitgevoerd met veel te weinig deelnemers. Dit betekent
bijvoorbeeld dat niemand eigenlijk weet wat de lange termijn schadelijke effecten van
vaccinaties zijn.
Verder hoor je de deelnemers klagen dat nu zelfs veel professionals in de gezondheid beginnen
te twijfelen aan de veiligheid van vaccinaties en dat dit en probleem is wat opgelost moet
worden, want als zij al twijfelen, hoe moet het dan met de rest van de bevolking? Er is zelfs een
soort paniekstemming, want men weet eigenlijk niet hoe dit te stoppen.
Maar, wellicht is het meest schokkende het deel waar de experts openlijk hun zorgen uitspreken
over het gebruik van adjuvanten, de hulpstoffen die absoluut noodzakelijk zijn zeggen ze om
vaccinaties te kunnen maken, maar die ook voor heel schadelijke gezondheidseffecten kunnen
zorgen.
We hebben daar onlangs nog een uitgebreid artikel over geschreven , want veel van die
adjuvanten worden simpelweg niet op de bijsluiter vermeld terwijl ze wel degelijk in het vaccin
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zitten.
Een aantal van die adjuvanten zijn formaldehyde, aluminiumzouten en squaleen. Van deze
laatste is inmiddels in talloze onderzoeken aangetoond dat het auto-immuunziektes
veroorzaakt.
De experts van de WHO maken zich dan ook zorgen om deze adjuvanten en zeggen dat ze,
hoewel absoluut noodzakelijk, er zo min mogelijk moeten gebruiken.
Zo is in de video bijvoorbeeld een Dr. Stephen Evans te horen die zegt dat het hem lijkt dat de
adjuvanten de bijwerkingen en schadelijke effecten van vaccins versterken. Een andere
deelnemer, Dr. Martin Howell Friede, bevestigt dat en zegt dat ze zich op dit moment grote
zorgen maken over de langere termijn gevolgen van dit alles.
Er is paniek in de tent, zoveel is duidelijk. Er is paniek omdat steeds meer mensen, gelukkig
ook in de gezondheidszorg, in de gaten beginnen te krijgen dat vaccinaties helemaal niet veilig
zijn. Dat er geen enkel betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek is dat dit aantoont, laat staan
of ze doen wat ze beogen te doen. Het is een beetje het 5G verhaal , iets pushen waarvan men
geen idee heeft wat dit allemaal teweeg brengt.
In tegenstelling tot 5G hebben we inmiddels wel duizenden of misschien zelfs wel miljoenen
slachtoffers van vaccinaties.
Kijk naar de volgende beelden en huiver.

Deel deze informatie, blijf ver uit de buurt van vaccinaties, eet zo gezond mogelijk en maak
deze week gebruik van een aanbod voor een fantastisch gratis voedingssupplement dat je meer
voordelen zal bieden dan een vaccinatie.
Naast je voeding een all round supplement gebruiken vol met goede vetten wat helpt je
lichaam schoon te houden maar het ook voorziet van basis nutriënten, begint eigenlijk in onze
tijd een basisvoorwaarde te worden.
Orjana heeft een relatief nieuw en bijzonder produkt in hun assortiment ( PPAR 3-1 ) wat
voldoet aan deze voorwaarden. Het bevat naast chlorella en spirulina ook het waardevolle
goede vetzuur DHA wat gewonnen wordt uit rode alg en waardoor het produkt ook geschikt is
voor vegetariërs en veganisten. Omdat het een relatief onbekend produkt is, waarover
we eerder publiceerden
en waar veel waardevolle informatie staat, wil Orjana ter kennismaking bij een bestelling van
E75 of meer een probeerverpakking van 25 gram gratis aanbieden.
Bij een dosering van 3 gram per dag is dit voldonde om het produkt gedurende 8 dagen te
proberen. Deze actie is geldig tot en met volgende week zondag 19 januari. Een actiecode is
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niet nodig.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij
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