
Wie  gaat  voor  een  bewuste  keuze  ten  aanzien  van  de  eigen  gezondheid… 
loopt het risico ontslagen te worden! 
 
Vaccins, vaccins en nog eens vaccins. Ze  liggen bij wijze van  spreken op elke hoek van de 
straat. Zo begint het er tenminste wel op te lijken.  
Er zijn vele (verschillende) meningen over dit onderwerp. 
Velen spreken ongefundeerd uit dat  je zeker het aanbod moet accepteren als er weer een 
vaccin beschikbaar is. Het is toch vaak gratis? Aanpakken dan en niet zeuren! 
Wie wel meer heeft gelezen  ‐en dan wel verschillende studies uit diverse hoeken‐ komt al 
snel  tot de  conclusie dat het helemaal niet  zo  van  zelfsprekend moet  zijn om een  vaccin 
maar te laten inspuiten. 
Gelukkig wordt de groep personen die daarover nadenkt steeds groter en door het feit dat 
het  ene  vaccin  het  andere  snel  opvolgt  in  de media  als  ‘het middel’…  zien  zij  er  ook  de 
zotheid van in. 
Zotheid?  
Al eerder sprak ik mijn verbazing uit over het feit dat een 9 jarig kind in de Verenigde Staten 
113 vaccins heeft gehad, verdeeld over 40 shots. 
Stel  je voor… een klein kind moet zo vol gespoten worden omdat er zoveel gevaren  loeren 
op de aarde? Op onze aarde, die zelf zorgt voor alles wat groeit en bloeit? 
 
Kortgeleden kwam ook het nieuws dat men het Hepatitis B vaccin op wenst te nemen in ons 
vaccinatieprogramma voor kleine kinderen. Als een baby geboren is moet het eigenlijk direct 
al een ‘aanval’ krijgen via een spuit met lichaamsvreemde stoffen. 
 
Dit  is  allemaal  het  overdenken  waard!  Nog  zotter  wordt  het,  als men  op  de  werkvloer 
geprest wordt om vaccins te accepteren. 
De laatste tijd heb ik contact met iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg. Zij wil met 
passie dat vak uitoefenen maar is ook bewust bezig met haar eigen gezondheid. Zo bewust 
dat zij goed op de hoogte is van alles wat ons aangeboden wordt en zij qua acceptatie zeer 
selectief is. 
Wil het al niet wat  zeggen wanneer  iemand die werkzaam  is  in deze  sector ook niet alles 
maar klakkeloos wil slikken of spuiten? 
Al  enige  weken  hing  de  boodschap  boven  haar  hoofd  dat  zij  door  haar  werkgever 
gedwongen zou worden het Hepatitis B vaccin te accepteren. 
De dame in kwestie had zich verdiept in deze materie en wist ook dat er wel degelijk andere 
kanten zaten aan dit verhaal. Ze wist dat er mensen waren die negatieve gevolgen hadden 
ondervonden, tot blijvende schade aan toe! 
Zij zag dat je wel kunt kiezen voor je baan en dus voor de ‘lieve vrede’ dan maar gewoon dit 
laten gebeuren en weer doorgaan met dat waar  je mee bezig was. De andere kant van het 
verhaal zag zij ook… een baan kan tijdelijk zijn en een vaccin ingespoten is definitief. Met alle 
gevolgen van dien als  je reacties krijgt. Ook zag deze dame dat uiteindelijk de gevolgen bij 
haarzelf terecht kwamen daar vaccinaties in ons land niet verplicht zijn. 
Wie negatieve gevolgen heeft krijgt geen enkele hulp, vergoeding of andere bijval. 
De Overheid zegt dan… ‘Je hebt het vrijwillig geaccepteerd, het is niet verplicht’… Net als bij 
het  HPV‐vaccin  voor  de meisjes  vanaf  12  jaar.  Het  is  niet  verplicht, maar  alle middelen 
worden ingezet om vooral maar angst te zaaien en het vaccin te slijten.  



Maar… wie kwalijke gevolgen gaat ondervinden krijgt als antwoord dat het een vrijwillige 
actie was. 
 
Voor de dame in de gezondheidszorg liep het anders af. Zij moest op gesprek komen bij haar 
werkgever en kreeg te horen dat zij verplicht het Hepatitis B vaccin moest nemen. 
Waarom? Zij kon een gevaar zijn voor de patiënten!  
Kunnen wij dit geloven? Is dit waar? 
Kijk naar de mensen om je heen die nu lopen te kwakkelen. Personen die verkouden blijven, 
niet  lekker  in  hun  vel  zitten…  Vraag  eens  subtiel  of  zij  het  griepvaccin  hebben  gehad. 
Wedden dat de meesten dat ingespoten hebben gekregen? 
 
Ook met het Mexicaanse griep vaccin werd er druk uitgeoefend op personen die werkzaam 
waren  in de gezondheidszorg. Zij zouden een gevaar vormen voor patiënten. Maar hoe zat 
het met de bezoekers?  
Wanneer er bezoek van  familie en bekenden  in  tehuizen en ziekenhuizen arriveerde werd 
hen toch ook niet die vaccinatie verplicht gesteld? 
Zit hier logica in? 
 
Terugkomend  op  onze  dame  die  het  gesprek  heeft  gehad met  haar  werkgever…  ik  kan 
melden dat zij haar ontslag heeft gehad omdat zij koos voor haar eigen gezondheid… Zij koos 
heel bewust om geen vaccin te accepteren. 
Vaccins zijn toch niet verplicht? Kan dit zomaar gebeuren? 
Nee, dit kan niet ‘zomaar’ gebeuren. Er is een document waar een A4‐tje in verwerkt is dat je 
als  werknemer  moet  ondertekenen  wanneer  je  het  vaccin  niet  wilt  ontvangen.  Daarin 
verklaar je dat je op de hoogte bent en zelf het ‘risico’ neemt voor als je mogelijk ziek wordt. 
De werkgever is in dit geval de fout ingegaan. Hij heeft zich niet goed geïnformeerd en ook 
klakkeloos iets uitgekraamd. 
 
Kan het zomaar zo zijn dat je ‘juist’  leverklachten krijgt door toediening van het Hepatitis B 
vaccin? 
Kijk eens naar al die kwakkelende mensen die  zich ook hadden  laten vaccineren om geen 
griep te krijgen! Zie je het verband? 
En hoe is het met onze dame? Zij heeft alweer zicht op iets anders en voelt zich opgelucht! 
Opgelucht? Ja,  je zal maar gelezen hebben wat  je allemaal kunt krijgen door de vaccinatie! 
Dan ben je opgelucht dat je de dans bent ontsprongen. 
En wat is nu een baan? Een planeet heeft een baan en een hond heeft een baas!  
Bovendien: geen enkele baan geeft zekerheid voor het leven! 
Wat is nu een vaccin? Wat is het nut van een vaccin? Is onze aarde werkelijk van nature zo 
gevaarlijk dat wij ons zwaar moeten  ‘wapenen’? Van de wieg tot het graf volgespoten met 
verschillende vaccins. Op de eerste dag van ons  leven direct het Hepatitis B vaccin als het 
aan diverse personen ligt! 
Wat  op  de  laatste  dag  van  ons  leven? Wat  allemaal  daar  tussen  in? Wie  bepaalt welke 
lichaamsvreemde stoffen in ons lichaam gespoten moeten worden? Onze werkgever die ons 
ook weer net zo gemakkelijk op ‘de keien’ zet als het hem of haar zo uitkomt? 
 
Dan ben ik trots op de dame waar ik contact mee heb. Zij bleef bij haar standpunt en liet zich 
niet intimideren.  



Zij  koos  voor  haar  eigen  gezondheid  en  is  tevens  begaan met  haar medemens. Maar  zij 
bewijst niemand een dienst door  zichzelf  te  laten vaccineren! Dat  ziet  zij glashelder en  zij 
denkt  ook  na  over  alles  wat  ons  wordt  aangeboden.  Iemand  uit  de  sector  waar  flink 
gespoten en geslikt wordt! Zij ziet wat er gaande is!  
Is dit geen teken aan de wand? 
 
Zie  bijgaand  document  blz.  17  en  18.  Het  formulier  welke  ondertekend  moet  worden 
wanneer  je als werknemer  je niet wilt blootstellen aan een vaccin waar  je niet achter kunt 
staan. 
Het is NIET verplicht. Geen enkel vaccin is verplicht! 
 
Laat  dit  verhaal  door  velen  lezen  opdat  anderen  niet  in  de  angst  gejaagd worden  door 
werkgevers die niet weten waar zij het over hebben! 
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