
Zijn vaccinaties veilig en effectief?
Als je in een zoekmachine zoals Google of duckduckgo de zoekterm

“zijn vaccinaties veilig?”
intikt, dan zie je dat de rijks overheid erg zijn best doet om vaccinatiegebruik te promoten en om ons 
gerust te tellen dat er niets aan de hand is, maar is dat wel zo? Een vaccinatie is een medische ingreep 
waarbij bepaalde stoffen rechtstreeks in ons lichaam worden gespoten. Hierbij worden veel natuurlijke 
verdedigingsmechanismen van het lichaam gepasseerd. Je moet dus wel heel zeker zijn van je zaak om 
zoiets te doen.
Het ontwikkelen en produceren van vaccinaties is geen exacte wetenschap, er kan veel mis gaan en er 
gaat ook veel mis.  Vaccinaties bevatten stoffen die niet in je lichaam thuis horen. Vraag daarom naar 
de bijsluiter van de vaccinatie EN NEEM DEZE SERIEUS! Een vaccinatie bevat stoffen zoals:

Aluminium
Dierlijke eiwitten
Schadelijke Conserveermiddelen
Kan andere (dierlijke) virussen bevatten
Fragmenten menselijk of dierlijk DNA

De mogelijke schade die vaccinaties aanrichten is afhankelijk van een aantal factoren
De stoffen in de vaccinatie en de hoeveelheden ervan
Het aantal vaccinaties wat direct na elkaar, of gecombineerd word gegeven
De kwetsbaarheid van de mens die de vaccinatie ontvangt
De leeftijd waarop de vaccinatie word gegeven

In America worden op dit moment (2018) duidelijk meer vaccinaties gegeven dan hier. Ten gevolge 
hiervan zie je daar dan ook duidelijk meer negatieve effecten van vaccinaties. Ook is de kindersterfte in 
de US uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere westerse landen.

Mijn advies is om je zeer goed te informeren voordat je jouw kinderen (of jezelf) laat inenten.
Zie ook: “Gaat men vanuit de overheid vaccinatie opdringen of verplicht stellen?”

Referenties en voorbeelden

http://www.martindemunck.nl/2017/05/zijn-vaccinaties-veilig/ 

https://ikkiesnatuurlijk.nl/zijn-vaccinaties-veilig-en-effectief/ 

http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/vaccinvrij.pdf 

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/12/er-bestaat-niet-zoiets-als-een-veilig-vaccin/ 

https://physiciansforinformedconsent.org/news/physicians-informed-consent-finds-mmr-vaccine-
causes-seizures-5700-u-s-children-annually/ 

Nederlandstalige en Engelstalige boeken
http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Vaccinatie.html 

http://www.martindemunck.nl/2017/05/zijn-vaccinaties-veilig/
file:///home/hans/data/web/christelijke-antwoorden.nl/subjects/Vaccinaties-opdringen.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Books/Index-Vaccinatie.html
https://physiciansforinformedconsent.org/news/physicians-informed-consent-finds-mmr-vaccine-causes-seizures-5700-u-s-children-annually/
https://physiciansforinformedconsent.org/news/physicians-informed-consent-finds-mmr-vaccine-causes-seizures-5700-u-s-children-annually/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/12/er-bestaat-niet-zoiets-als-een-veilig-vaccin/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/vaccinvrij.pdf
https://ikkiesnatuurlijk.nl/zijn-vaccinaties-veilig-en-effectief/


Engelstalige video's
Veruit de meeste informatie over vaccinaties is helaas Engelstalig:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLx_giJKnzipHcS4nXt0D8Nr 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpPObXpZncOfT0bG2ghgkVb2Nxjd_bNe 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpPObXpZncOfT0bG2ghgkVb2Nxjd_bNe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLx_giJKnzipHcS4nXt0D8Nr
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