Indianenverhalen, feiten en fabels of... De Waarheid?
Veel personen die achter het vaccinatiegebeuren staan plaatsen alle andersdenkenden graag
in het hokje: ‘Indianenverhalen’. Alles wat je aandraagt dat het tegendeel aangeeft van wat
zij beweren, wordt afgedaan als een fabel om zo de grootste groep van de bevolking maar zo
snel mogelijk te laten inzien dat dit niet zo kan zijn!
Kunnen wij zeker weten dat dit waar is?
Waar is die wijsheid op gebaseerd? Als we horen dat een baby, die vrij snel overleden is na
vaccinatie, volgens het RIVM is overleden aan een hartstilstand dan is mijn gedachte:
overlijden gaat toch altijd gepaard met een hartstilstand?
De mantra dat vaccinaties veilig en effectief zijn moeten op grote schaal verspreid worden.
Inmiddels is wijd en zijd bekend dat de HPV‐vaccinatiecampagne door middel van een
reclamebureau aan “de vrouw” gebracht wordt. Er wordt ingespeeld op emoties.
Dan de andere kant van het verhaal. Al is een plakje nog zo dun, het heeft altijd twee kanten,
hoe je het ook wendt of keert!
Wij, die de andere kant van het plakje willen tonen om zo een totaal beeld te kunnen
vormen worden constant in de hoek gezet.
Is dit nieuw?
Kruidenvrouwtjes verdwenen vroeger met al hun kennis op de brandstapel. Zo is er heel wat
weggestopt, verdoezeld en belachelijk gemaakt.
Waarom?
Die speciale kennis, gebaseerd op natuurlijke producten, is niet in tel bij de groep die
wereldwijd financieel belang heeft bij pillen, poeders en dergelijke. Producten die worden
verkocht als oplossing voor allerlei zaken die het leven onaangenaam kunnen maken. Voor
elke klacht of kwaal is wel iets uit de fabriek te toveren en als men uitgeput dreigt te raken
verzint men wel weer iets nieuws om het banksaldo op te vijzelen.
Dat kan nu eenmaal niet met de gedachten van kruidenvrouwtjes.
Maar… zo is er al een boekje, niet door kruidenvrouwtjes geschreven maar door een arts in
1920. Dat is dus 90 jaar geleden. Diverse artsen hebben hun bijdragen geleverd en als je gaat
lezen in dat boekje dat 245 bladzijden bevat, dan zijn die 90 jaren vervaagd, weg… Alsof het
nu, heden ten dage is geschreven.
Laten we eens wat zaken nader bekijken.
De titel is:
Horrors of vaccination exposed and illustrated
Petition to the President of the U.S.A. to abolish compulsory vaccination in Army and
Navy
Door Chas. M. Higgins
Brooklyn, N.Y., 1920
Dit boekje is geschreven met de bedoeling om gedwongen vaccinaties, zoals werden
uitgevoerd in het Amerikaanse Leger en de Marine, uit te bannen. Het is een petitie
aan de Amerikaanse president Woodrow Wilson.
Een petitie? Toen al? Bedenk dat dit echt 90 jaar geleden tot stand is gekomen.

Vaccinatie is niet altijd een ongevaarlijke procedure; het moet worden gezien als het
vervaardigen van een acute infectieziekte.
Dr. Milton J. Rosenau (1914)
Dit zijn kreten die nu 2010 ook steeds verteld wordt door personen die de andere kant van
vaccins willen laten zien.

Onvrijwillige (gedwongen) vaccinatie is een voorbeeld van een wet die het menselijk
lichaam een “echte” ziekte en een mogelijke dood oplegt en wijd en zijd dodelijke
infecties rondstrooit over dieren en mensen. Dit is zeker een opvallend voorbeeld van
een wet die niet gebaseerd is op wijsheid of gezondheid en is een bedreiging voor de
Gezondheid en Veiligheid van de Mensheid en de Staat.
Deze ongelooflijke wet is de moorddadige ontoerekeningsvatbaarheid van een hele
beroepsgroep. Dit is bloedmoord!
Dr. James J. Garth Wilkinson (1876)
Een uitspraak uit 1876. Langer dan een eeuw geleden. De eerste en tweede wereldoorlog
zijn inmiddels de geschiedenis gepasseerd. Het vliegtuig deed zijn intrede, de auto was een
vinding die niet meer weg te denken is en dergelijke uitspraken van zolang geleden zijn nu
nog actueel en worden massaal ‘monddood’ gemaakt. Eigenlijk heel bijzonder dat dit soort
uitspraken nu nog steeds niet volmondig en grootschalig verspreid worden terwijl de
techniek een vlucht genomen heeft in een ras tempo. Dit geeft toch te denken?

Vaccinatie is zelfbedrog, het misdadige opleggen van de wet is een misdaad.
Professor Alfred Russel Wallace, in “The Wonderful Century” (1899)

Verplichte vaccinatie als een voorwaarde voor deelname aan scholing of toelating tot
het leger of de marine is medisch en wettelijk verkeerd en zou afgeschaft moeten
worden.
Bovenstaande kreten staan in dat boekje dat in 1920 is uitgebracht. Dan moet ik even
denken aan een mail die ik afgelopen week van een dame ontving uit het land. Deze jonge
dame had eindelijk het beroep dat zij wilde uitoefenen. Alleen was er een kanttekening wat
haar tot nadenken aanspoorde. Zij werd namelijk ‘verplicht’ gesteld om het Hepatis‐B vaccin
te accepteren. Nu 90 jaar later is dat nog steeds aan de hand. Is dat normaal?

Ziektes bij vee, zoals mond‐ en klauwzeer komen veelvuldig voor in landen met een
hoge vaccinatiegraad zoals Duitsland en Japan en worden vermoedelijk, net als in de
V.S. veroorzaakt door infectie bij vaccinatie.

Als we dit goed overdenken dan is er werkelijk niets veranderd. Bovenstaande kreet komt
echt uit het boekje geschreven in 1920. Als we dit nu in een artikel zouden aantreffen
geschreven door personen die ook nu die andere kant willen tonen zou dat niet misplaatst
zijn.
De techniek, woningen, leefstijl en vele andere zaken zijn enorm veranderd in de afgelopen
90 jaren. Maar als we het boekje lezen dat ons waarschuwt tegen vaccinaties dan is er
werkelijk geen steek veranderd; zijn het nog steeds de Overheden die ons dit opdringen
willen en weet men echt niet waar men mee bezig is. Of… wil men het niet weten?
Waarom het opdringen van een vaccin aan meisjes vanaf 12 jaar? Waarom baby’s al met
acht weken na de geboorte vaccineren? Waarom hele bevolkingsgroepen dwingen om
allerlei gifstoffen in te spuiten?
Lees het boekje en blijf denken aan het feit dat het werkelijk 90 jaar geleden tot stand is
gekomen en sommige uitspraken van diverse artsen nog veel ouder zijn.
Willen wij niets aannemen van personen die het toen ook goed met ons voor hadden?
Is het een idee om dergelijke documenten groots te verspreiden?
Ook een tegenstrijdige zaak is het feit dat wij afgelopen week een mail kregen met de vraag
om een petitie te ondertekenen. Ook een petitie en wel om aan te geven dat we niet willen
dat de premie van de zorgverzekeringen omhoog gaan.
Is dit niet zeer tegenstrijdig? Er worden ziektes verzonnen om ons allemaal het liefst van
kleins af aan, aan de medicijnen te krijgen. Er worden vragenlijsten bedacht om de jeugd te
ondervragen over allerlei zaken en als het tegen zit heb je Ritalin voorgeschreven gekregen
voor je er erg in hebt.
De reclame hoofdpijn.nl laat je al hoofdpijn krijgen alleen al door er steeds op te attenderen,
bij wijze van spreken.
Het HPV‐vaccin kost bijna €400,00 per meisje, alleen al aan de drie vaccins. Dan komt het
reclamebureau en het totale circus daar om heen nog erbij. Alle personen die een salaris

genieten aan deze ‘festiviteiten’… mogen ook niet vergeten worden. Zomaar wat kosten en
wat zal dit bedrag zijn, landelijk gezien, alles opgeteld?
Worden wij dan uitgenodigd een petitie te tekenen om de premie niet te verhogen? Hoe
krom zijn de zaken waar we mee bezig zijn?
Kruidenvrouwtjes wisten en weten het niet, is de algemene regel. Maar ik heb ontzag voor
onze voorouders die het wel degelijk wisten, die één waren met de natuur en zich lieten
leiden door dat wat hen voor handen kwam.
De schrijver, Chas. M. Higgins, van het boekje uit 1920 wist ook heel goed wat hij aan het
samenstellen was. En als we dat lezen is het of het is geschreven op de huidige tijd.
Mogen wij dit allemaal negeren?
Wie denken zij dat zij zijn die deze informatie allemaal van ons willen weghouden,
belachelijk maken en tegenspreken?
Zijn dit personen die het echt goed met ons voor hebben?
Op onze website kun je dit boekje volledig bekijken. Het staat bij HPV‐vaccinaties en
algemene vaccinaties.
Verbaas je over de treffende vergelijkingen met kreten die ook nu verspreid worden maar
genegeerd door juist die personen die hier meer van zouden moeten weten!
Verspreid dit materiaal; zo bewijs je anderen een dienst!
Zorgpremie niet omhoog? Al deze zaken afschaffen die dodelijk, ziekmakend en dus
verspilde energie zijn. Kijken wat er dan gebeuren gaat!
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