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Nieuwsbrief

Vaccin
Genocide-wapen in deze derde wereldoorlog.
1953 – 1974
CIA directeur Allen Dulles geeft het MKULTRA programma toestemming voor produceren en testen van
middelen en biologische stoffen die de CIA voor mind control en gedragsmanipulatie zou kunnen
gebruiken. Zeer bekend zijn de MKULTRA studies met LSD.
Van de vele honderden proefpersonen die tijdens deze MKULTRA tests werden gebruikt, waren er maar 14
op de hoogte van deze experimenten. De meeste MKULTRA dossiers zijn in 1973 vernietigd.
Een vaccin dient om het lichaam antistoffen te laten aanmaken tegen virale of microbiële infecties. Het
principe steunt op het feit dat patronen van 'afgezwakte' of dode ziekteverwekkers in het lichaam worden
gebracht, waardoor het organisme geacht wordt om daartegen antistoffen te maken. Wat men een
immunologische reactie noemt.
Als die immunologische reactie uitblijft, dan is de kans groot dat men sterft aan een infectie van de
dodelijke microbe of het dodelijke virus. Vandaar dat tegen de vijand nu een bom kan gemaakt worden
die alleen maar de bevolking uitroeit en de gebouwen overeind houdt, om daarmee te vermijden om later
een eventuele oorlogsschade te moeten betalen.
Die stoffen zijn intussen klaar en worden uitgetest, bij voorkeur op een bestaand publiek, dat toch al veel
te groot in aantal is. Er is immers geen of nauwelijks controle op de feitelijke inhoud van de vaccins.
Omdat het vermoeden bestaat, dat het menselijk lichaam er toch zal in slagen om antistoffen te maken,
bouwde men voor de zekerheid een tweede peiler. Het tegelijk voorzien van een immuno-suppresivum, dat
de spontane en natuurlijke menselijke weerstand tegen vreemde stoffen moet onderdrukken.
Die tweede peiler is toegevoegd via de zogenoemde adjuvantia.
Wanneer namelijk zonder adjuvantia wordt getest, geeft dit geen bruikbare informatie over de potentiële
gezondheidsschade omdat het merendeel van deze schade juist door de adjuvantia wordt veroorzaakt.
Er zijn landen waar bekend is dat leden van de regering en het leger gevaccineerd worden met een
adjuvantia-vrij vaccin.
Andere overheden dan weer en geneeskunde zijn door hun collusie met commerciële healthcare ofwel
onbekwaam ofwel onwillig om voor de echte veiligheid en gezondheid van de bevolking te zorgen. Vandaar
de adjuvantia bij de op stapel zijnde corona-vaccins. Dit komt neer op een geplande genocide.
Als de bevolking toch moet ingeënt worden, in plaats van een simpel griepje te ondergaan en echte
weerstand te kweken, dan moeten veilige vaccinaties zonder de adjuvantia gebruikt worden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 18 september 2020.

