Het RIVM en de mensen als veestapel
Het RIVM benadert mensen als een veestapel.
Ieder mens is gelijk en als we ze inenten dan is dat goed.
Er gaat wel iets fout maar dat ligt dan aan die mens zelf.
Kan het zijn dat er te lang veeartsen aan het hoofd van het RIVM hebben
gestaan?
Het is nog altijd zo, zeker bij mensen, dat ieder mens anders is en ook anders
behandeld dient te worden zeker als het om gezondheid gaat.
Je kunt mensen niet als collectief benaderen op dit vlak dat is ook de leugen
van de pharma. Zelfs de minister van onderwijs weigert de leerlingen van het
Vmbo in Maastricht als collectief te benaderen, terwijl het daar wel op zijn
plaats zou zijn. De wereld op zijn kop daar waar mensen individueel benaderd
moeten worden zoals met gezondheid worden ze als groep, als kudde
benaderd en daar waar ze als groep benaderd moeten worden (want
verantwoordelijkheid van de school) worden ze individueel benaderd, de
samenleving zit aardig in het slob.
Onderzoeken om vaccinatie te rechtvaardingen worden ook zo ingericht en
gebracht. Als er 10.000 mensen zijn ingeent en er sterven er een paar en 10
tallen hebben bijwerkingen dan wordt dat onderdrukt en als niet relevant
aangemerkt. Er worden zelfs schijnonderzoeken uitgevoerd dat bv
vermoeidheid niets met de baarmoederhalskanker prik te maken heeft,
schijnonderzoek omdat het om heel andere en veel ernstiger zaken gaat.
Dat is een schande.
Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat vaccinatie op verkeerde
wetenschappelijk of laat ik zeggen op niet wetenschappelijke gronden
plaatsvindt. Ik verwijs naar het werk van dr. Stefan Lanka die aantoont dat de
hele gang van zaken onwetenschappelijk is en de vraag rechtvaardigt wat
krijgen we eigenlijk ingespoten?
Daar dient het RIVM ons over voor te lichten.
Zij dient ons ook te laten zien hoe een vaccin geproduceert wordt welke
methoden gehanteerd worden en welke stoffen er gebruikt worden en
waarom.
Niets van dit alles om de mensen maar in de waan te laten dat alles okay is.
Gelukkig is er het werk van homeopatisch arts Tinus Smits die de negatieve
gevolgen van vacinatie kan neutraliseren. Echter daar hoor je van het RIVM ook
niets over.
Wat is feitelijk de taak van het RIVM?
De pharma industrie dienen om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen of
de burgers goed voorlichten zodat ze zelfstandig een keuze kunnen maken?

Het is werkelijk van een niveau 0,0.
Mensen bang maken en in slaap sussen dat is de taktiek.
Beschamend dat de minister van Volksgezondheid dit allemaal toestaat, het is
mens onwaardig.
Wij zijn mensen en geen beesten en wij wensen ook als mens behandeld te
worden door de staat en haar afgeleide het RIVM.

