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itmaal anders dan anders… 
 

Deze week een andere invulling van de nieuwsbrief: twee vertalingen 
van Frank Bleeker in plaats van de diverse bijdragen van sprekers en 

locatiehouders. 

Inhoud: 
Pagina 1 : Ditmaal anders dan anders… 
Pagina  3 : Kun je er op vertrouwen dat chemotherapie jouw kanker geneest? 
Pagina  7 : CDC betrapt op het opzettelijk vervalsen van Vaccin – Autismeonderzoek  

& 
Donald Trump waarschuwt dat Autisme veroorzaakt wordt door vaccins 
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Dit is niet omdat er niet genoeg ‘wacht’ in het mapje voor de nieuwsbrief op mijn computer 
maar puur omdat dit nu even beter uitkomt. 
Wij zien het eind in zicht wat betreft onze verhuizing van Bergen naar Gaasterland, maar ik 
zal eerlijk opbiechten dat verhuizen naast het GVA concept een pure uitdaging is. 
We draaien nu met rond de 85 locaties, we verwelkomen Bram de Bree in Klarenbeek met 
een nieuwe locatie. 
Er verdwijnen locaties om uiteenlopende redenen, de opkomst kan tegenvallen en men had 
gedacht meteen grote groepen te ontvangen, er kan privé wat veranderen of in de 
werkkring, kortom soms verschijnt een locatie eventjes maar dan nog is dat niet voor niets 
geweest, sterker nog het is wel gebeurd dat er dan net iemand aanwezig was die het stokje 
elders weer heeft overgenomen dus er komen er bij en per saldo groeit het aantal, dat is net 
als in elk bedrijf, je verliest en wint als je per saldo maar ziet dat er groeimogelijkheden 
blijven. 
Naast deze ‘tak’ zijn we voorzichtig van start gegaan met de ‘huiskamer’ groepen waar men 
zonder spreker zelf bepaalt wat de thema’s zijn. 
Een mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten, kennis te delen, oftewel: een andere 
benadering maar ook GVA en ook op een vast moment in de maand, kleinschalig en zeer 
verrassend. 
De sprekerslijst laat nu 180 sprekers zien, samen goed voor nog veel meer onderwerpen 
want veel sprekers hebben meer dan één lezing; sommigen presenteren zelfs een heel rijtje 
verschillende onderwerpen. De keuze is dus enorm qua hoeveelheid maar ook zeer divers als 
we het over de onderwerpen hebben. 
Al met al vraagt deze hoeveelheid locaties en sprekers behoorlijk wat van onze tijd naast het 
vullen van de site, het coördineren van de posters naar locatiehouders en sprekers. 
Wil ik ook aan mijn boeken blijven werken, wandelingen/lezingen organiseren omtrent 
eetbare wilde groenten en kruiden want dit onderwerp is inmiddels zo hot door het hele 
land, fantastisch hoe men er van alle kanten op inspringt, wandelingen en andere 
activiteiten organiseert, wat heel belangrijk is om dat wat normaal voor ons allemaal zou 
moeten zijn weer positief onder de aandacht te brengen. 

Wanneer we een portie zevenblad, 
vogelmuur of andere gezonde wilde 
groenten presenteren op onze borden 
dan kun je er van verzekerd zijn dat 
deze niet gemanipuleerd zijn door mega 
concerns als Monsanto of anderen die 
we liever zien verdwijnen. De natuur 
laat zich niet dwingen een ander pad te 
lopen, dus al dat gemanipuleer levert 
alleen maar ziektes en ellende op. 
Wanneer wij wilde groenten oogsten, 
niet naast landerijen die men bewerkt 
of waar men met de gifspuit loopt, maar 
op plekken waar deze gewassen 
ongestoord kunnen groeien dan weet je 
zeker dat je zo puur mogelijk eet. 

Vogelmuur, ook wel kippenmuur genoemd, kun je overigens heerlijk combineren met 
basilicum, tomaat en mozzarella. 
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Er zijn legio mogelijkheden; graag presenteren we deze in de komende maanden via de 
nieuwsbrief, Facebook, boeken, wandelingen en lezingen. 
De GVA verdient eveneens onze volle aandacht en het zal niet lang meer duren en we zijn 
weer volledig op onze post. 
Wie nog oude mailadressen van ons gebruikt, allen zullen verdwijnen. 
Voor de GVA, vragen en andere mail ben ik uitsluitend bereikbaar op: 

Anneke@gezondverstandavonden.nl 
Wanneer je een andere versie gebruikt en een foutmelding krijgt, bij dezen, dat klopt dan, 
we gaan weg bij KPN met onze aansluitingen, wel blijft ons telefoonnummer bestaan, voor 
wie dat heeft: ergens in de komende tijd zal het waarschijnlijk een paar dagen niet 
bereikbaar zijn maar daarna werkt het weer. 
 
Lieve mensen, verhuizen naast de GVA en de GVA naast verhuizen is geen combinatie om 
veelvuldig uit te voeren, vandaar deze week een aangepaste nieuwsbrief want… wij hebben 
die planeet met 48 uur nog steeds niet gevonden!  
 
De volgende nieuwsbrief bevat weer de bijdragen van locatiehouders, sprekers en anderen 
die nu ‘in de wacht staan’. 
 
Hartelijke groet, 
Anneke 
16 maart 2015 
 

 

 

  

Datum:  Tekst: Andreas Moritz © 
 Vertaling: Frank Bleeker 

 
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde 
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op 
omstandigheden in de Verenigde Staten. 
                                           

Kun je er op vertrouwen dat chemotherapie jouw kanker geneest? 

mailto:Anneke@gezondverstandavonden.nl
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De voormalige perssecretaris van het Witte Huis, Tony Snow, overleed in juli 2008 op de 
leeftijd van 53 jaar, na een serie chemotherapiebehandelingen tegen darmkanker. Bij Snow 
werd in 2005 de dikke darm verwijderd en kreeg hij een half jaar lang chemotherapie nadat 
bij hem darmkanker was vastgesteld. Twee jaar later, in 2007, werd Snow geopereerd om 
een gezwel in zijn buikstreek te verwijderen, vlak bij de plaats waar de oorspronkelijke 
kanker had gezeten. “Dit is een zeer goed behandelbare toestand,” zei Dr. Allyson Ocean, 
gastro-intestinaal oncoloog van het Weill Cornell Medical College. “Veel patiënten zijn, 
vanwege de therapieën die we hier hebben, in staat om te werken en een vol leven te 
leiden, met kwaliteit, terwijl zij worden behandeld. Iedereen die hier tegenaan kijkt als een 
doodvonnis heeft het bij het verkeerde eind.” Inmiddels weten we wel, dat Dr. Ocean het 
dodelijk verkeerd had. 
 
De koppen in de media verkondigden dat Snow overleden was aan kanker aan de dikke 
darm, ondanks dat zij wisten dat hij geen dikke darm meer had. Blijkbaar was de 
kwaadaardige kanker ‘teruggekeerd’ (waar vandaan?) en had zich verspreid naar de lever en 
andere plaatsen in zijn lichaam. In werkelijkheid had de dikke darmoperatie zijn normale 
uitscheidingsfuncties ernstig beperkt, daarbij de lever en de weefselvloeistoffen ernstig 
overbelastend met giftig afval. De vorige serie chemo behandelingen zorgde voor 
ontstekingen en onherstelbare schade aan een groot aantal cellen in zijn lichaam en zijn 
immuunsysteem werd aangetast – een perfect recept voor het kweken van nieuwe vormen 
van kanker. Nu het niet in staat was om de oorzaken van de originele kanker te genezen 
(naast de nieuw gecreëerde), ontwikkelde het lichaam van Snow nieuwe kankers in de lever 
en andere delen van het lichaam.  
 
De mainstream media blijven uiteraard volhouden dat Snow overleed aan dikke darm 
kanker, en houden derhalve de mythe in stand dat het alleen de kanker is, die mensen doodt 
en niet de behandeling. Het lijkt alsof niemand het belangrijke punt aan de orde stelt dat het 
uitermate moeilijk is voor een kankerpatiënt om werkelijk van zijn ziekte te genezen terwijl 
hij onderworpen wordt aan de systemische vergiften als chemotherapie en dodelijke 
straling.  
Als je door een gifslang wordt gebeten en daar geen tegengif voor krijgt, is het dan niet 
aannemelijk dat je lichaam wordt overweldigd door het gif en dat het daardoor niet meer 
kan functioneren? 
 
Voordat Tony Snow aan de chemotherapie behandeling voor zijn tweede dikke darm kanker 
begon, zag hij er nog steeds gezond en sterk uit. Maar na een paar weken behandeling 
begon hij een hese stem te krijgen, zag hij ziekelijk, grauw en verloor hij zijn haar. Deed de 
kanker hem dit allemaal aan? Beslist niet. Kanker doet dat soort dingen niet; chemische 
vergiftiging wel. Hij zag er eigenlijk zieker uit dan iemand die door een gifslang was gebeten. 
 
Hebben de mainstream media ooit gerapporteerd over de overweldigende hoeveelheid 
wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat chemotherapie nul voordelen heeft in de vijf-jaars 
overlevingskans van darmkanker patiënten? Of hoeveel oncologen opkomen voor hun 
patiënten met kanker en hen beschermen tegen chemotherapie, waarvan zij heel goed 
weten dat het ervoor kan zorgen dat zij daardoor veel sneller kunnen sterven dan wanneer 
zij geen enkele behandeling zouden krijgen? Kun je vol vertrouwen je leven in hun handen 
leggen als je weet dat de meesten van hen geen chemotherapie zouden overwegen als ze 
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zelf de diagnose ‘kanker’ zouden krijgen? Wat weten zij wel, wat jij niet weet? Het nieuws 
verspreidt zich snel dat in de Verenigde Staten nu ieder jaar het aantal door artsen 
veroorzaakte dodelijke slachtoffers nu boven de 750.000 uitstijgt. Misschien vertrouwen 
veel artsen, om goede redenen, niet meer in wat zij uitoefenen.  
 
“De meeste patiënten in dit land sterven aan chemotherapie… Chemotherapie elimineert 
geen borst-, dikke darm- of longkanker. Dit feit is al meer dan een decennium lang 
vastgelegd. Toch gebruiken artsen nog steeds chemotherapie voor deze tumoren… Het is 
aannemelijk dat vrouwen met borstkanker met chemo sneller zullen overlijden dan zonder.” 
– Alan Levin, M.D. (Doctor of Medicine). 
 
Een onderzoek door het Department of Radiation Oncology van het Northern Sydney Cancer 
Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie aan de 5-jaars overleving van 22 
volwassen kwaadaardige tumoren, toonde verbijsterende resultaten: “De totale bijdrage van 
de curatieve en adjuvante cytotoxische chemotherapie tot 5-jaars overleving bij 
volwassenen werd geschat op 2,3% in Australië en 2,1% in de Verenigde Staten.” [Royal 
North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.] 
 
Het onderzoek omvatte gegevens van de Cancer Registry in Australië en de Surveillance 
Epidemiology and End Results in de Verenigde Staten over het jaar 1998. De huidige 5-jaars 
relatieve overleving van volwassenen is in Australië boven de 60% en dat is in de Verenigde 
Staten niet minder. Ter vergelijking is slechts een bijdrage van 2,3% van chemotherapie om 
kanker te overleven geen rechtvaardiging van de enorme kosten en het verschrikkelijke 
lijden dat patiënten ervaren als gevolg van ernstige, toxische bijwerkingen van deze 
behandelingen. Met een mager succesje van 2,3% is de verkoop van chemotherapie als 
medische behandeling (in plaats van oplichterij), een van de meest frauduleuze zaken ooit 
begaan.  
 
De gemiddelde chemotherapie levert de medische wereld maar liefst tussen de 300.000 en 
1.000.000 dollar op en heeft degenen die deze pseudo-medicatie (vergif) bevorderen meer 
dan 1 biljoen dollar opgeleverd. Geen wonder dat het medisch establishment deze 
oplichterij zo lang mogelijk in leven probeert te houden! 
In 1990 voerde de zeer gerespecteerde Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel van de Tumor 
Kliniek (Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)) van de Universiteit in Heidelberg 
het meest uitgebreide onderzoek uit dat ooit gedaan is naar alle grote klinische studies met 
betrekking tot chemotherapeutische geneesmiddelen. Abel nam contact op met 350 
medische centra en vroeg hen om alles wat zij ooit gepubliceerd hadden over 
chemotherapie. Hij heeft ook duizenden wetenschappelijke artikelen geanalyseerd die 
waren gepubliceerd in de meest prestigieuze medische tijdschriften. 
Het kostte Abel vele jaren om al deze gegevens te verzamelen en te evalueren. Abels 
epidemiologische studie, die op 10 augustus 1991 werd gepubliceerd in The Lancet, zou 
iedere arts en kankerpatiënt moeten hebben gewaarschuwd over de risico’s van een van de 
meest toegepaste behandelingen van kanker en andere ziekten. In zijn artikel kwam Abel tot 
de conclusie dat totale mate van succes van chemotherapie ‘schrikbarend’ was. Volgens het 
rapport was er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden, in welke bestaande studie ook, 
dat aantoonde dat chemotherapie “op enige noemenswaardige wijze het leven van 
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patiënten, die lijden aan de meest voorkomende vormen van organische kanker, kan 
verlengen.” 
 
Abel wijst erop dat chemotherapie slechts zelden de kwaliteit van leven verbetert. Hij 
omschrijft chemotherapie als een ‘wetenschappelijke woestenij’ en stelt dat ondanks dat er 
geen wetenschappelijk bewijs is dat chemotherapie werkt, noch arts, noch patiënt bereid is 
het op te geven. De mainstream media hebben nooit verslag gedaan van deze uitermate 
belangrijke studie. Dit is op zich niet verwonderlijk gezien de enorme belangen van de 
groepen die de media sponsoren, dat wil zeggen: de farmaceutische bedrijven. Een recent 
onderzoekje leverde precies NUL recensies van Abels werk op in Amerikaanse tijdschriften, 
ondanks dat het al in 1990 werd gepubliceerd. Ik geloof dat dit niet komt omdat zijn werk 
onbelangrijk is – maar omdat het onweerlegbaar is. 
 
De waarheid in deze zaak zou voor de farmaceutische industrie veel te kostbaar zijn om te 
dragen, waardoor het onaanvaardbaar is. Als de massamedia de waarheid zouden melden, 
dat ‘geneesmiddelen’, inclusief chemotherapie worden gebruikt om zo ongeveer genocide te 
plegen in de Verenigde Staten en de wereld, zouden hun grootste sponsoren (adverteerders) 
hun misleidende reclames terugtrekken van de televisie- en radiostations, tijdschriften en 
kranten. Maar geen van deze groepen wil failliet gaan.  
 
Veel artsen gaan zelfs zo ver dat zij chemotherapie voorschrijven aan patiënten voor 
kwaadaardige gezwellen die al veel te ver gevorderd zijn voor chirurgie, met daarbij de volle 
kennis dat het geen enkel voordeel oplevert. En toch claimen zij dat chemotherapie een 
effectieve kankerbehandeling is en dat hun nietsvermoedende patiënten geloven dat 
‘effectief’ gelijk staan aan ‘genezing’. Artsen refereren uiteraard aan de definitie van de FDA 
voor een ‘effectief medicijn’, een die in staat is om gedurende 28 dagen een reductie van 
50% of meer van de tumorgrootte bereikt. Ze verzuimen echter hun patiënten te zeggen dat 
er geen enkele correlatie bestaat tussen het krimpen van de tumor in 28 dagen en het 
genezen van de kanker en het verlengen van hun levensduur.  
Met andere woorden: je kunt net zo lang leven met een onbehandelde tumor als met een 
die is gekrompen of geëlimineerd door chemotherapie (of bestraling). 
 
De bijwerkingen van de behandeling kunnen afschuwelijk en hartverscheurend zijn voor 
zowel patiënten als hun geliefden, en dat alles in de naam van een betrouwbare medische 
behandeling.  
Alhoewel de medische behandeling belooft dat het de kwaliteit van leven van de patiënten 
verbeteren zal, kun je op je klompen aanvoelen dat een medicijn dat ervoor zorgt dat ze 
gaan overgeven en hun haar verliezen, terwijl ook hun immuunsysteem wordt vernield, 
precies het tegenovergestelde doet. Chemotherapie kan levensbedreigende zweertjes 
veroorzaken in de mond van de patiënt. Het tast het immuunsysteem aan door het 
vernietigen van miljarden immuuncellen (witte bloedlichaampjes). Het dodelijke gif zorgt in 
het gehele lichaam voor ontstekingen. De medicijnen kunnen de ‘bekleding’ van hun 
darmwand vernietigen. De meest voorkomende bijwerking die chemo-patiënten ervaren is 
het totale gebrek aan energie. De nieuwe, aanvullende medicijnen die aan de vele chemo-
patiënten worden gegeven kunnen voorkomen dat de patiënt een aantal van deze 
bijwerkingen opvalt, maar ze verminderen nauwelijks het enorme destructieve en 
onderdrukkende effect van de chemotherapie zelf. Vergeet niet dat de reden waarom 
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chemotherapie sommige tumoren kan laten krimpen is, omdat het een massale vernietiging 
in het lichaam aanricht. 
 
Als je kanker hebt, zou je kunnen denken dat ‘je moe voelen’ een onderdeel van het 
ziekteproces is. Dit is vrijwel nooit het geval. Je ‘moe voelen’ is eerder te wijten aan 
bloedarmoede, een vaak voorkomende bijwerking van chemotherapie. Chemotherapie kan 
het aantal rode bloedlichaampjes dramatisch doen afnemen, waardoor de beschikbaarheid 
van zuurstof voor de naar schatting 60 tot 100 biljoen cellen in je lichaam aanzienlijk 
vermindert. Je kunt letterlijk voelen hoe de energie uit alle cellen in je lichaam weggezogen 
wordt – een fysieke dood zonder dood te gaan. Vermoeidheid als gevolg van chemotherapie 
heeft bij 89% van alle patiënten een negatieve invloed op de alledaagse activiteiten. Zonder 
energie kan er geen vreugde of hoop zijn en alle lichaamsfuncties zullen gematigd worden. 
 
Een neveneffect voor de lange termijn is, dat het lichaam van deze patiënten niet meer kan 
reageren op een nutritionele of immuunversterkende aanpak van kankergezwellen. Dit alles 
kan verklaren waarom patiënten met kanker die geen enkele behandeling krijgen een tot 
vier keer hogere kans hebben om in remissie te gaan dan mensen die wel worden 
behandeld. Het trieste is, dat chemotherapie 96 tot 98% van alle vormen van kanker toch al 
niet geneest. Overtuigend bewijs (voor de meerderheid van de kankers) dat chemotherapie een 
positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven bestaat niet. 

 
Om chemotherapie aan te prijzen als een behandelwijze voor kanker is, op zijn zachtst 
gezegd, misleidend. Door de permanente beschadiging van het immuunsysteem van het 
lichaam en andere vitale delen, is chemotherapie uitgegroeid tot de voornaamste oorzaak 
van door de behandeling veroorzaakte ziekten, zoals hart- en vaatziekten, 
leveraandoeningen, intestinale aandoeningen, ziekten van het immuunsysteem, infecties, 
hersenziekten, pijn klachten en snelle veroudering.  
 
Voordat zij zich vastleggen om te worden vergiftigd, moeten kankerpatiënten hun artsen 
bevragen en hen vragen om het onderzoek of de harde bewijzen te produceren dat het 
krimpen van een tumor daadwerkelijk neerkomt op een toename van de overlevingskans. 
Als ze je vertellen dat chemotherapie de beste kans is om te overleven, zul je weten dat ze 
liegen, of gewoon verkeerd geïnformeerd zijn.  
 
Zoals Dr. Abels onderzoek duidelijk aantoonde is dergelijk bewijs nergens in de medische 
literatuur te vinden. Het onderwerpen van patiënten aan chemotherapie berooft hen van 
een eerlijke kans op het vinden van of het reageren op een echte genezing en verdient een 
strafrechtelijke vervolging. 
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Beste vrienden,  
 
De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben jarenlang het mogelijke 
verband tussen kwik in vaccins en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ontkend. In oktober 
2011 echter, is de CDC erop betrapt dat het bewust met gegevens knoeide om 
bewijsmateriaal dat kwik in vaccins in verband brengt met ASSi te verbergen. 
 
Om alle mogelijk belastende vaccingegevens te verhullen had de CDC zijn enorme database 
van vaccindossiers overgedragen aan een particuliere onderneming, daarbij aangevend dat 
dit verboden gebied is voor onderzoekers en hiermee voorkomend dat de gegevens 
verspreid worden via de Freedom of Information Act (FOIA) – de Wet Openbaarheid Bestuur 
(WOB). 
 
Dit hield de Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) echter niet tegen. Tijdens een 
onderzoek door middel van FOIA werd ontdekt, zoals eigenlijk al werd vermoed, dat 
hetzelfde originele Deense onderzoek waarnaar de CDC verwees als definitief bewijs dat 
Thiomersal niet het risico van een kind verhoogt op het ontwikkelen van ASS, in 
werkelijkheid precies het tegenovergestelde onthulde.  
Het Deense onderzoek is onweerlegbaar helder over de ontdekkingen: Thiomersal in vaccins 
verhoogt het risico bij een mens op het ontwikkelen van autisme en andere neurologische 
ziekten.  
 
In de Verenigde Staten wordt ten minste 1 op de 100 kinderen getroffen door ASS, terwijl 
slechts 1 op de 2000 niet-gevaccineerde kinderen de ziekte heeft. In Europese landen als 
IJsland, waar kinderen slechts een derde van het aantal vaccins krijgen toegediend, heeft 
maar 1 op de 30.000 kinderen ASS. In de Verenigde Staten is dit nu 1 op de 88, volgens een 
verklaring van de CDC in maart 2012, met daarbij de vermelding dat dit statistieken zijn uit 
2008.  
In die Amerikaanse staten waar de kinderen de meeste vaccins krijgen, of waar relatief meer 
kinderen worden gevaccineerd, zoals bijvoorbeeld in Utah en New Jersey, ontwikkelen maar 
liefst 1 op de 47 kinderen ASS. Ter vergelijking: in een overwegend landelijke staat als Iowa, 
waar minder kinderen worden gevaccineerd, heeft 1 op de 718 kinderen autismeii. 

Datum: 7 april 2012 Tekst: Andreas Moritz © 
 Vertaling: Frank Bleeker 
DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, 
dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de 
Verenigde Staten. 

 
Bron:  http://us2.campaign-archive2.com/?u=3d5c672f13b8c853b9881fe91&id=76d37ec812                                              

 
CDC betrapt op het opzettelijk vervalsen van Vaccin – Autismeonderzoek  

& 
Donald Trump waarschuwt dat Autisme veroorzaakt wordt door vaccins 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=3d5c672f13b8c853b9881fe91&id=76d37ec812
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Als de totale trendmatige stijging sinds 2008 consistent is gebleven, wat het geval lijkt te zijn, 
dan heeft nu, in 2012, 1 op de 63 kinderen ASS.  
Je hoeft geen wetenschapper te zijn om de betekenis in te schatten van deze door de mens 
veroorzaakte tragedie. 
De CDC is geen onschuldige omstander in deze samenzwering tegen de gezondheid van de 
Amerikaanse bevolking. Zowel de CDC als de FDA heeft geprobeerd voor bezorgde ouders 
verborgen te houden dat vaccins nog steeds kwik bevatten. In een recente terechtzitting gaf 
de FDA onbedoeld toe dat het in griepvaccins zit, die nu routinematig aan baby’s van zelfs 
nog maar zes maanden oud worden toegediend, zo blijkt uit de Courthouse News Service van 
vrijdag 23 maart 2012iii. 
 
“De Food and Drug Administration (FDA) is niet aansprakelijk voor de goedkeuring van een 
op kwik gebaseerd conserveermiddel in vaccins, omdat duurdere, kwikvrije vaccins op 
aanvraag beschikbaar zijn,” was de uitspraak van een federale rechter. “Met Thiomersal 
geconserveerde griepvaccins zijn nodig om voldoende voorraad tegen een redelijke prijs te 
verzekeren,” aldus het arrest. 
 
Het probleem met deze twijfelachtige ‘oplossing’ voor het beweerde voorkomen van 
kwikvergiftiging van Amerikaanse baby’s is, dat de meeste artsen noch de ouders informeren 
over wat griepvaccins echt bevatten, noch de andere, minder giftige opties aanbevelen. De 
meeste ouders geloven hun kinderarts en doen wat hen verteld wordt. En waarom zou je 
voor een duur vaccin betalen als er een goedkopere versie voorhanden is, met name 
wanneer de dokter er op staat dat het vaccin (dat kwik bevat) volkomen veilig is? De FDA is 
niet van plan bij de kinderarts een poster op te hangen met een tekst als: “Ouders let op: het 
griepvaccin dat je kind misschien vandaag zal ontvangen bevat hersenbeschadigend kwik!” 
 
Hoewel het gebruik van kwikhoudende conserveermiddelen in de afgelopen jaren, door de 
ontwikkeling van nieuwe producten, geformuleerd met alternatieve, of geen 
conserveermiddelen, wordt Thiomersal nog gebruikt in sommige immunoglobuline 
preparaten, tegengiffen, huidtest antigenen, oogheelkundige en nasale producten, naast 
bepaalde vaccins,” schrijft de FDA op zijn Thimerosal in Vaccines (Thiomersal in vaccins) web 
pagina (www.fda.gov). 
 
Thiomersal is een op kwik gebaseerde stof die door de FDA goedgekeurd als 
conserveermiddel voor vaccins. Dit maakt het voor artsen volledig legaal om deze krachtige 
neurotoxine in baby’s te injecteren. Zodoende zijn artsen en farmaceutische bedrijven niet 
langer aansprakelijk voor het veroorzaken van vaccinatieschade, inclusief de dood. 
Een gemiddeld griepvaccin bevat 25 microgram kwik. De Environmental Protection Agency 
(EPA) – Bureau voor Milieubescherming – voorziet in een veiligheidslimiet van 5 microgram.  
In dit geval ontvangen kinderen die tegen de griep zijn gevaccineerd, op één dag meer dan 
500 procent meer kwik toegediend, dan door nota bene een overheidsinstantie die 
verantwoordelijk is voor onze bescherming tegen giftige stoffen veilig wordt geacht! 
 
De FDA verzuimt ook om de bevolking te informeren over het feit dat door de toevoeging 
van aluminium fosfaat in deze vaccins, de giftigheid van het kwik enorm toe neemt, waarbij 
het minimale kwiktolerantie niveau tot een complete grap verwordt – een grap die echter 

http://ener-chi.us2.list-manage1.com/track/click?u=3d5c672f13b8c853b9881fe91&id=74a24bd59e&e=2ae96858ab
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ernstige hersenschade kan veroorzaken bij een nietsvermoedend kind en tot onnoemelijk 
leed en financiële problemen voor zijn ouders kan leiden. 
Nadat miljoenen ouders ontdekten dat hun kinderen autistisch werden na de toediening van 
injecties met vaccins, volgde een enorme toename van collectieve rechtszaken tegen de 
vaccinproducerende bedrijven Wyeth, GlaxoSmithKline Plc, Merck & Co. and Sanofi-Aventis 
SA. A. Als reactie daarop dreigden de vaccinfabrikanten de regering Obama, dat zij volledig 
zouden stoppen met het fabriceren van vaccins, tenzij zij volledige immuniteit zouden 
krijgen voor rechtsvervolging in verband met vaccinatieschade. 
 
In 2010 keurde het Hooggerechtshof een nieuwe wet goed die deze medicijngiganten de 
geëiste immuniteit verstrekte. Sinds dat moment hebben ze vrij spel in het toevoegen van 
wat voor giftige stof dan ook in hun vaccins en niemand kan hen daarin tegenhouden. Door 
het toevoegen van giftige, kankerverwekkende ingrediënten in hun vaccins genereren ze een 
steeds groter wordend aantal nieuwe patiënten die medische behandelingen nodig hebben 
die voornamelijk bestaan uit medicijnen die zij zelf produceren. 
 
Door de rookgordijnen van de CDC en de FDA zijn de verantwoordelijken voor de grote 
autisme-epidemie, die begon toen kwik en adjuvanten voor het eerst aan de vaccins werden 
toegevoegd, buiten schot gebleven. Zonder deze uigebreide samenzwering tegen het volk 
zouden door aanklachten wegens smaad als gevolg van blijvende vaccinschade bij kinderen, 
al vele overheden, inclusief die van de Verenigde Staten en Groot Brittannië, failliet zijn 
gegaan, alsmede vrijwel de gehele farmaceutische industrie.  
 
Donald Trump spreekt zich uit 
Gelukkig zijn er een aantal zeer invloedrijke woordvoerders en bekendheden die momenteel 
de ‘verbannen’ vaccin veiligheidsbewustzijnsbeweging te hulp komen, waaronder de 
zakengigant Donald Trump. Tijdens een interview met Fox News op 2 april 2012, de 
verjaardag van de vijfde jaarlijkse World Autism Awareness Day (Wereld Autisme 
Bewustzijnsdag), stelde Trump zich onverwacht zeer bezorgd op over vaccinaties. Hij 
vertelde de kijkers dat hij er ‘sterk van overtuigd is dat Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)  
Gekoppeld zijn aan de blootstelling aan vaccinsiv.  
 
Trump is al jaren actief betrokken bij de hulp aan kinderen met autisme. Tijdens het 
interview legde de magnaat uit de een serie van toevallige waarnemingen hem tot de 
conclusie had gebracht dat ‘monstervaccinaties’ autisme veroorzaken. 
 
De opmerkingen van Trump moeten als een donderslag bij heldere hemel zijn geweest voor 
de vaccinpromotors, inclusief artsen, farmaceutische bedrijven, gezondheidsbureaus van de 
overhead en uiteraard, de meest belangrijke voorstander van vaccins, Bill Gates. Zij allen 
ontkennen het verband tussen vaccines en autisme door te verwijzen naar de frauduleus 
aangepaste onderzoeksgegevens die de CDC in 2008 vrij gaf. Zij hebben enorme 
inspanningen geleverd om het werk, dat door onderzoekers aan verschillende universiteiten 
werd verricht op het gebied van door vaccins veroorzaakt autisme, in diskrediet te brengen, 
dat van Dr. Andrew Wakefield in het bijzonder.  
 
Gelukkig is door een uitspraak van het Hooggerechtshof van Groot-Brittannië, de 
belangrijkste onderzoekscollega van Dr. Wakefield, professor John Walker-Smith, 
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vrijgesproken van de beschuldiging dat hij onderzoek dat het verband tussen vaccins en 
autisme aantoont, zou hebben vervalstv. Met andere woorden: het werk van deze twee 
wetenschappers wordt nu beschouwd als echt en geldig. 
 
Trump bevestigde dat het zich uitspreken tegen vaccins en het vaccinatieschema nogal 
controversieel is, zei hij: “…Dat kan me helemaal niets schelen. 
  
Ik heb mensen gezien die een prima gezond kind hebben, de vaccinaties gaan halen en een 
maand later is het kind niet meer gezond…” 
 
“Ik ben redelijk bekend geworden met dit onderwerp,” ging Trump verder. “Weet je, ik heb 
er een theorie over – en het is een theorie waar sommigen in geloven – en dat zijn de 
vaccinaties. We hebben nog nooit eerder zoiets gehad. Het is nu een epidemie geworden. 
Het is gigantisch de pan uit gerezen de afgelopen tien jaar. En weet je, als je dat kleine kind 
van zo’n vijf en een halve kilo mee neemt naar het consultatiebureau waar het volgepompt 
wordt met vele, vele vaccins tegelijkertijd – ik ben niet tegen vaccinaties, maar ik denk dat 
als je al die vaccinaties bij elkaar op telt en twee maanden later is het kind zo anders, dan 
zijn er veel dingen gebeurd. Ik… echt – ik heb zaken gekend.” 
 
Meestal hebben de media die voor een groot deel worden gesponsord via advertenties die 
betaald worden door farmaceutische bedrijven, er financieel belang bij dat hun sponsors 
tevreden blijven. 
 
Ik wil Donald Trump hiermee persoonlijk bedanken voor het bij velen opnieuw onder de 
aandacht brengen van deze belangrijke zaak, die zoveel miljoenen individuen en hun families 
betreft. Hij heeft duidelijk aangetoond dat hij niet bang is om een van ’s werelds grootste 
nieuwszenders te verrassen door het uiten van een dergelijke ernstige waarschuwing. 
 
Ik wens je een uitstekende gezondheid, 
 
Andreas Moritz 
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             We adviseren je dit boek te lezen 

 
                                                           
i http://www.naturalnews.com/034038_vaccines_autism.html 
ii  Autism Rates in US States, http://www.stellamarie.com/ 
iii FDA admits mercury is contained in common flu vaccines given to children.  
   Courthouse News Service, vrijdag 23 maart 2012 
iv Trump warns Fox News viewers: Autism caused by vaccines,  
   2 april 2012, bekijk het interview op www.rawstory.com. 
v Doctor from MMR controversy wins High Court appeal - next up, Dr. Andrew Wakefield 
himself, www.naturalnews.com 
 

 

Enkele andere artikelen die in het Nederlands zijn vertaald kun je vinden op: 
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