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Nieuwsbrief

Secret Simpsonwood Meeting
Fernand,
Dank voor je nieuwsbrief.
De autoriteiten willen Alzheimer helemaal niet stoppen, want ze krijgen
daartoe niet de toestemming van Big Global Corporate......

https://therefusers.com/cdc-officials-discuss-neurological-damage-from-vaccines-in-secret-meeting-simpsonwood/

De autoriteiten willen Alzheimer helemaal niet stoppen, want ze krijgen daartoe niet de toestemming van Big Global Corporate, zou het al zo zijn,
dat op Ministerieel niveau de kennis, houding, mentaliteit en moraal aanwezig is om eerst de hele boel stil te leggen en goed te onderzoeken,
voordat deze middelen weer op de markt worden toegelaten. In dubio abstine bestaat niet voor deze kwakzalverende Ministers van
Volksgezondheid.
Wat jij signaleert op jouw gebied valt op vele andere gebieden ook te signaleren.
De bestuurderen, althans de criminele elementen daarbinnen zitten in de zak van Big global Corporate. Dit type bestuurderen vanachter de
schermen en achterkamertjes zorgt voor een stelselmatige uitbreiding van de onaantastbaarheid van de Big Global Corporate. Dit type
bestuurderen zorgt ook voor de selectie van naieve sukkels op Ministeriele posities en voor adviesorganen die door en door gecorrumpeerd worden
door goed voor het publiek en de massamedia verborgen industriele belangen.
TTIP, CETA et cetera waren slechts een logische voortzetting van de krankzinnige praktijk waarop jouw bevindingen wijzen, die het gehele
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Wat er volgde was een blamage van een poging tot een massale vaccinatie-campagne die de zorgbelastingbetaler tenminste ten onrechte 350
miljoen euro heeft gekost. En dan maar telkens in het publiek belang je afvragen waarom de zorgkosten telkens weer stijgen.
Die zorgkosten moeten stijgen, omdat de Big Global Corporate een winst- en omzetdoelstelling heeft waaraan elk land en elke bevolking
gedwongen wordt aan bij te dragen, terwijl het aantoonbaar leidt tot grootschalige, systematische ondermijning van de volksgezondheid vanaf de
jongste generaties tot aan de oudste generaties.
Wat betreft de systematische ondermijning in voornoemde zin als gevolg van immer toenemende vaccinatie-campagnes volsta ik met verwijzing
naar de notulen van de Simpsonwood-conferentie in 2002, waarin in het geheim vertegenwoordigers van Big Pharma, Big Academia, Big Health
Government gezamenlijk tot de conclusie kwamen op basis van een onderzoek naar alle bijwerkingen van vaccinatie-campagnes in de USA na
Wereldoorlog 2, dat grote schade was toegebracht aan de volksgezondheid als gevolg van de vaccinaties. Tegelijkertijd kwamen zij allen tot het
besluit om dit onderzoeksgegeven topgeheim te houden, zodat zij daarmee schadeclaims konden voorkomen.
We zijn nu veertien jaar verder en nog geen Officier van Justitie heeft deze deelnemers aan de Simpsonwood-conferentie aan te tand gevoeld. Het
bewijs wordt immers in de notulen op een presenteerblaadje aangereikt.
Groet,
Jan

http://vaccine-injury.info/vaccine-autism-link.cfm

http://vactruth.com/2012/09/18/fda-vaccine-autism-sids/
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