STOP KINDEREN VACCINEREN LEVENSGEVAARLIJK!
NEEM GEEN OVERHAAST BESLUIT
https://artsencollectief.nl/10redenen/ (Download Brochure 10 redenen om het (nog) niet te doen)
90% Groepsimmuniteit is bereikt en er zijn alternatieven voor het corona “vaccin”, zie o.a. https://ivermectine.nu/
DOEL is om iedereen vanaf 0.5 jaar (Baby’s) met deze experimentele prik te “vaccineren” en dit terwijl wij niet weten
wat deze nieuwe mRNA methode met ons immuunsysteem doet, laat staan met dat van kinderen en Baby’s van wie
het immuunsysteem nog kwetsbaar en in de opbouwfase is. Gerenommeerde Artsen/Wetenschappers van over de
hele wereld maken zich ernstig zorgen en waarschuwen voor de grote gevaren. Maar ze worden buitengesloten en in
diskrediet gebracht. Deze flyer levert informatie met bronnen, afkomstig van onafhankelijke wetenschappers zonder
eigenbelang. Het andere geluid dat zij brengen stelt u in staat een eigen weloverwogen mening te vormen.

Deze informatie mag niet missen bij uw besluitvorming:
(Bron 1) Prof. Dr. S. Bhakdi: Er is reeds groepsimmuniteit. Hij legt duidelijk uit waarom de prik overbodig is en
wat deze doet zodra die in de bloedsomloop komt en de cellen van de
bloedvaten binnendringt. Drie onafhankelijke wetenschappelijke tests
bevestigen zijn eerdere hypothesen. (bron 15)
OPGELET: Deze prik is onomkeerbaar en wordt gevaarlijker met
elke nieuwe prik die u haalt! A.u.b. KOM OP VOOR ONZE KIDS!
Uw eerste verantwoordelijkheid als ouder, is in te staan voor de veiligheid
van uw kind (bron 9). Vooral kinderen/jongeren zijn gevoelig voor
(opgevoerde en aangewakkerde sociale) druk. Ze zijn niet of nauwelijks
in staat een weloverwogen beslissing te nemen. Desondanks is bepaald
dat de uiteindelijke beslissing bij het kind (v/a 12 - 17 jaar) neergelegd
mag worden. (bron 10)
Deze experimentele prik is overbodig:
1	Er bestaat reeds groepsimmuniteit (bron 1, uitleg video’s Bhakdi)
2	Sars-Cov2 is geen nieuw virus: ons immuunsysteem herkent coronavirussen.
Ons natuurlijke immuunsysteem is prima opgewassen tegen alle varianten van het coronavirus.
3	Kinderen hebben nagenoeg niets te vrezen voor Covid-19 en vormen ook geen gevaar voor ouderen.
4	Uit de grafieken van Jaap van Dissel in zijn Tweedenkamerbriefing v. 22 juni 2021 blijkt,
dat de epidemie sinds mei 2020 voorbij is. (bron 16)
5	
TAL van studies hebben aangetoond dat behandeling volgens het Zelenco-protocol (HCQ) en Ivermectine
zeer effectief is, zie ook https://ivermectine.nu verklaring van Prof. Dr. Pierre Kory (bron 6). Er bestaan dus
alternatieven!
6	
Deze prik beschermt NIET tegen besmetting van anderen en door anderen. Verspreiding wordt NIET geremd.
7	Daardoor zullen voor nieuwe varianten weer nieuwe prikken verkocht worden. Een bodemloos vat.
8 Isolatie (het effect van alle maatregelen) en deze inspuiting verzwakken het natuurlijke immuunsysteem.
9 Dit ‘vaccin’ is NIET wat wij van oudsher kennen (afgezwakt virus dat ons eigen immuunsysteem traint).
10	
Het betreft onomkeerbare gentherapie = langetermijngevolgen onbekend!!! *Eerdere pogingen liepen niet
goed af. Proefdieren stierven na contact met het wilde virus. *Klinische onderzoeken vooraf per doelgroep ontbreken. *NA slechts 3 MAANDEN testen werd deze nieuwe technologie voorlopig en voorwaardelijk toegelaten
(t/m 2023) omdat er een pandemie is uitgeroepen en onder de voorwaarde dat ontbrekende gegevens (werkzaamheid, veiligheid per doelgroep) alsnog aangeleverd moeten worden. Onderzoek fase 3 en 4 vinden NU
plaats! Gevaccineerden nemen deel aan een medisch experiment, zonder daarover afdoende te zijn ingelicht.
11	Instanties die bijwerkingen registreren (bronnen 13 & 14), melden een ongekend en alarmerend aantal ernstige
bijwerkingen incl. sterfte. (Let wel: hooguit 10% van de bijwerkingen wordt gemeld!)
12	Zoals reeds gebleken, krijgen we met de prik NIET de in het vooruitzicht gestelde vrijheden terug.
Belangrijk om te weten:
-	De spike-eiwitten, die de lichaamscellen aanmaken na deze prik(ken), zijn giftig! (bron 2)
-	Als je ziek wordt is de kans om te sterven aan Covid-19 0,15% (gemeten op 2 miljard mensen, alle leeftijden), dat
is vergelijkbaar met de normale seizoensgriep (0,16%). De Corona-maatregelen zijn volstrekt buiten proportie!
-	Desondanks heeft Covid-19 de A-status gekregen. A-Status krijgen normaliter ziektes met een veel hogere kans
op overlijden zoals Ebola (50% sterftekans)

- 	De Nederlandse Staat heeft tot nu toe nog geen bewijs voor de isolatie van het SarsCov2 virus geleverd.
-	De definitie van pandemie is ten tijde van de Mexicaanse griep door de WHO gewijzigd. Voor deze wijziging
was er sprake van een pandemie als het om een onbekend/dodelijk virus gaat, nu volstaat een mild virus tot het
uitroepen van een pandemie (bron 17). Belanghebbenden profiteren, financiële belangen spelen een grotere rol
dan onze gezondheid!
-	De verspreiding van angst, eenzijdige berichtgeving, misbruik PCR Test (bron 18) en de goedgelovige burger
houden de pandemie in stand. Zelfs al was er een pandemie: Ook tijdens een pandemie mogen de menselijke
maat en het oog voor maatwerk niet verloren gaan. KEUZEVRIJHEID moet voorop staan!!!
Informatie/Bronnen
1 https://stichtingvaccinvrij.nl/dr-sucharit-bhakdi-over-bijwerkingen-bloedklonteringen-en-andere-problemen/ (NL ca.
45min)!!! 17min van uw tijd a.u.b. Groepsimmuniteit https://www.bitchute.com/video/jqEKi1HnuETY/: Engels.
2	https://www.bitchute.com/video/TV1eSTyXjueK/ Engels!!! 15min van uw tijd a.u.b. Dr. Robert Malone, grondlegger
van het mRNA vaccin zegt: Spike-Proteïne zijn cytotoxisch = giftig voor de cellen
3	https://artsencollectief.nl/artsen-collectief-gezonde-kinderen-vaccineren-is-onverantwoord
4	https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/NVKP_kinderen_en_Covid-19_met_bronnen.pdf
5	https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/specifieke-vaccins/covid-19-vaccin/
6a	https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg en/of nieuws: Rob ELENS. Alg. info & vragen omtrent corona & alternatieven!
6b https://ivermectine.nu verklaring van Prof. Dr Kory
7	https://doctors4covidethics.org/letter-to-physicians-four-new-scientific-discoveries-crucial-to-the-safety-andefficacy-of-covid-19-vaccines/ Officiële brieven, posts & publicaties Doctors for COVID Ethics: EISEN ONMIDDELIJKE
INTREKKING C-vaccin
8	https://www.hartgroup.org/wp-content/uploads/2021/05/OpenLetterChildVaccination.pdf
9	https://wijdeouders.nl/wij-de-ouders-stelt-hugo-de-jonge-persoonlijk-aansprakelijk-voor-alle-schade-aankinderen-als-gevolg-van-coronavaccinatie/ VERBINDEN MET ANDERE OUDERS
10	https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm
11	http://bpoc202.nl :
BPOC Buitenparlementaire onderzoekscommissie – een initiatief door en voor burgers –
volledig onafhankelijk van overheid, bedrijfsleven en politiek. De commissie onderzoekt de proportionaliteit van
het beleid en de maatregelen t.a.v. COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. De
commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, juristen, politie, wetenschappers en hoogleraren.
12	http://corona-ausschuss.de: Het Duitse BPOC, maar dan op internationaal niveau. Het verhoor vind meestal plaats
in het ENGELs. Vakmensen en wetenschappers, onderzoekers en klokkenluiders uit de hele wereld komen aan
het woord.
13	https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen: LAREB. In NL zijn 385.000 bijwerkingen gemeld waaronder
epileptische aanvallen, bloedstolsels, auto-immuunreactie, hartspierontsteking, etc. en 400 overlijdens. De
aantallen liggen zeer waarschijnlijk veel hoger
14	https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-databaseadverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346 met uitleg, gebaseerd op www.adrreports.eu
15	Studie 1: Spikes were produced in and ejected from cells in contact with the bloodstream. (https://academic.oup.
com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075)
	Studie 2: Circulating, specific SARS-CoV-2 IgG and IgA antibodies became detectable 1-2 weeks after application
of mRNA vaccines. (https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.005;
https://academic.oup.com/cid/advance-article/
doi/10.1093/cid/ciab465/6279075; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249499)
	Studie 3: SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity. (https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036)
	Studie 4: Spike-specific IgG and IgA levels rise further one day after second injection of mRNA (https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249499)
16	https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04141
	Kies >> Presentatie dhr. Jaap van Dissel, pagina 37 (aantal ligt duidelijk onder epidemische grens sinds mei 2020)
17	Wijziging definitie Pandemie https://www.skipr.nl/nieuws/who-moet-definitie-pandemie-aanpassen/
18	https://stichtingvaccinvrij.nl/op-basis-waarvan-worden-de-actuele-coronamaatregelen-genomen-pcr-test-onderde-loep/;
https://stichtingvaccinvrij.nl/de-pcr-testengeven-een-vertekend-beeld-en-de-kosten-ervan-kunnenoplopen-tot-2-miljoen-euro-per-dag/; PCR. K Mullis uitvinder PCR legt uit wat zijn test wel of niet kan: https://
www.bitchute.com/video/WPdmpJhdlIT6/
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