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Sterke vermindering van onze
natuurlijke weerstand als gevolg
van massavaccinaties
De zeer vroege ent-cocktails gaan zorgen voor een wereldwijde ramp
U zult waarschijnlijk hebben opgemerkt dat de tv ineens enorm veel aandacht
schenkt aan de absolute noodzaak van vaccinaties. Dat is geen toeval.
De autoriteiten wachten met smart op het eerstvolgende mazelenepidemietje om
dan meteen aan te kunnen dringen om alle entingen wettelijk verplicht te maken,
net zoals dat al gebeurd is in Frankrijk en Italië.

I

n Frankrijk wordt zelfs gedreigd ouders uit de ouderlijke

(denk ook aan de hart-en-vaatziekten). Die ziekten hebben ook

sommige staten in de VS gebeurt dat. De dag dat de staat

milieu vervuilen en het gedegenereerde voedsel. Maar de

macht te zetten als zij niet aan die plicht voldoen. Ook in

door zo’n immorele wet zich uw kinderen toe-eigent, woont

u niet meer in het vrije Nederland maar in een staatsdictatuur.
Na 5 jaar nazibezetting te hebben meegemaakt, kan ik u
verzekeren dat dit geen pretje is.

De massale, zéér vroege entcocktails veroorzaken een verborgen
maar zeer werkelijke wereldwijde massale ramp als voorbíj de
enting wordt gekeken en we de effecten op lange termijn

onderzoeken. Dit is niet mijn idee, maar een inmiddels weten
schappelijk bewezen feit.

Robuuste immuunsystemen

Er zijn – voorlopig nog schaarse – vergelijkingen tussen welvarende landen, waarvan sommige slechts enkele entingen
(en dan niet in de babytijd) geven en andere het volledige
entschema volgen. Dan zie je iets opvallends. De schaars
entende en de babytijd sparende entlanden hebben

bevolkingen met robuuste immuunsystemen. Dat danken

te maken met de zeer grote hoeveelheden gifstoffen die ons
schaars geënte volken hebben meer weerstand tegen de
beschavingsziekten als gevolg van hun goed getrainde
immuunsystemen.

BMR-vaccinatie en autisme

Of neem een andere ziekte: autisme. Die ziekte is in onze tijd
eenvoudig ontploft. Een deel van de autismegevallen blijkt

direct verbonden te zijn met de – op de 14e maand – gegeven
BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond. Wanneer we de

thans ingeslagen weg niet verlaten (waarbij ik ook de andere
bekende veroorzakers van beschavingsziekten meetel),

hebben we binnen de 20 jaar een van zeer jong tot stokoud

zieke bevolking, waarbij volgens berekeningen de helft van

de schoolkinderen autistisch is. Dat zou dan het einde van de

menselijke samenleving betekenen. Besef even dat toen ik van
1945-1952 medicijnen studeerde nog nooit een autistisch kind
had gezien. We hadden er zelfs nog nooit van gehoord.

die mensen aan het feit dat ze de normale kinderziekten

Schokkende uitkomsten

intens geënte bevolkingen veel meer aan wat we tegenwoordig

www.thetruthaboutvaccins.com. Een massaal onderzoek door

hebben doorgemaakt. Daarentegen lijden de volgens schema
beschavingsziekten noemen. Zo vindt men statistisch
belangrijk minder kanker in een volk waarvan de

kinderen normaal de mazelen hebben doorgemaakt.

Niet dat de entingen de oorzaak zijn van de beschavingsziekten
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Wie meer van dit alles wil weten raadplege

kinderartsen, neurologen, internisten, psychologen en

epidemiologen over wat er nu echt waar is over het effect

en de veiligheid (waarop de autoriteiten steeds hameren) van
de vaccinaties. De uitkomsten waren zo schokkend dat ik af

en toe het boek dat erover is gepubliceerd, moest wegleggen,

Leeuwenhoek in de 17de eeuw de microscoop uitvond.

zo naar werd ik ervan. Neem de pestepidemieën waarbij de

Het is een rijk van microscopisch kleine wezentjes, bacteriën

steden decimeerden. Vergelijk die eens met de toestand van nu.

tussen het leven en het niet-leven (zoals mineralen) vormen.

dood vroeger na een paar dagen ziekte intrad en die hele

Bij ons zien we een steeds zieker wordende bevolking met een
keur aan ziekten waarvan velen op den duur soms na heftig

lijden tot de dood voeren. Stel voor dat je die toestand op een

genaamd. Dan zijn er ook nog virussen, die eigenlijk de grens
Ja, ze zijn levend want ze kunnen zich voortplanten. Nee, ze
zijn niet-levend want ze kunnen uitgekristalliseerd worden.

film kunt vastleggen en versneld kunt afdraaien. Dan zouden

“Le bacterie est rien, le terrain est tout”

We zien dat nu niet, omdat het zo langzaam en sluipend gaat.

tegen de pokken en het was Pasteur die met zijn succesvolle

we opnieuw zo’n heftige acute epidemie waarnemen.

Het gevolg van de massavaccinaties is een sterke vermindering
van onze natuurlijke weerstand.

Ernstige denkfout

Ik wil even opmerken dat ik geen enkele collega van niet goede
trouw wil beschuldigen, tenzij die verstrengeld zit in het web
van het honderden miljarden opstrijkende farmaceutisch

industriële complex. (Men leze vooral het boek van professor
Gøtzsche, “Dodelijke medicijnen”.) Wat ik in dit artikel wil

aantonen is hoe er een ernstige denkfout achter de entschema’s
schuilgaat. Die denkfout heeft ook echte wetenschappers

Het was Jenner die in de 18de eeuw als eerste begon te enten
vaccin tegen de hondsdolheid de grote doorbraak in het
medische denken bracht. Een nieuw paradigma luidde:

“Ziekten worden veroorzaakt door bacteriën”. Aangezien het
grootste deel van de ziekten in die tijd infectieziekten waren,
was dat nogal wat. Nog tijdens Pasteurs leven had hij een

opponent Béchamps die zei: “Nee, bacteriën slaan alleen toe als
het lichaam een zwakte vertoont.” Hij sprak over de constitutie
als “le terrain” en zijn beroemde uitspraak luidt:

“Le bacterie est rien, le terrain est tout.” (De bacterie is niets,
het terrein is alles.)

aangetast. Als we de levende natuur bezien, kunnen we die

Evenwichten aan het werk

Het dierenrijk van zoogdieren langs vogels en vissen tot

exact op elkaar is afgestemd, van de grootste melkwegcluster

indelen in het mensenrijk dat bovenaan de ladder staat.

insecten en allerlei andere kruipende diertjes zoals mieren,
termieten, pissebedden, vlooien, kevers, enzovoort.

Helemaal aan de basis staat het Onzichtbare Rijk, een

enorm rijk dat pas zichtbaar is geworden toen Anthoni van

Een van de opvallendste trekken van de Schepping is dat alles
tot het kleinste subatomaire deeltje. De Schepping is een

eenheid. Je kunt niet één radertje weghalen of het hele systeem
wankelt. Toen bijvoorbeeld het laatste gat van de Afsluitdijk

in 1932 gedicht werd, terwijl alle sleepboten vrolijk toeterden,
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stroomde alleen nog maar zoet water via de IJssel het

‘vanzelf’ beginnen te verdwijnen. Vanzelf? Nee, een groep

via de sluizen binnen. Daardoor veranderde het water in brak.

algemene hygiëne verbeterd: waterleiding, riolen, schonere

IJsselmeer binnen. Het zoutwater kwam nog nauwelijks

Nu was er een nietig onooglijk groen vliegje dat ineens een

vetpot vond in het nieuwe water. Het vermeerderde zich zo
explosief dat auto’s niet meer konden rijden doordat de

voorruiten bedekt werden onder dikke lagen groene vliegjes.

artsen genaamd de hygiënisten, hebben toen massaal de

huizen, badhuizen. Daar begon de snelle daling van pokken en
difterie. Pokken verdwenen bijvoorbeeld door de verdwijning
van de wandluis.

Gelukkig had ook de paling toen nieuw eten. Binnen enige

Hoge tol

Daar zag je de evenwichten aan het werk. Ik heb de vliegjes

te enten en de daling ging tot 0% door. De enters riepen vrolijk

tijd reduceerden ze de vliegjes weer tot hun normale aantal.
zelf gezien. De hele Schepping kent die evenwichten:

leven en dood, opbouw en afbraak. Ja, de kwantumleer heeft
ontdekt dat zelfs onze gedachten de buitenwereld tot in de
stof kunnen beïnvloeden.

Levenslange immuniteit

Waarom zat de gedachte dat bacteriën en virussen onze

vijanden zijn er nu zo verschrikkelijk naast? Die wezentjes zijn
er niet voor niets. In ons lichaam zitten meer bacteriën dan wij

lichaamscellen hebben. Ze zitten vooral in de dikke darm waar
ze ons helpen met de spijsvertering en zelfs vitaminen maken.
Ze treden verder op als opruimer van zieke weefsels.

Ze zijn samen met virussen de vuilnislieden van het lichaam.

Verder hebben ze vanaf de geboorte de taak om met behulp van

Toen deze ziekten tot 10% gedaald waren, begon men massaal
dat ze met hun entingen deze ziekten toch maar mooi uit de
wereld hadden geholpen. Maar eigenlijk is het enige echte

resultaat van de pokkenentingen dat vastligt de gevreesde
Encephalitis postvaccinalis, een hersenontsteking die

duizenden doden en blijvend gehandicapten veroorzaakte.

Ik zeg niet dat de entingen niet werken. Ze werken wel, maar
veel minder dan men denkt en de lange termijn effecten (die

nooit worden genoemd) vragen een hoge tol, zoals kanker, die

meer voorkomt bij mensen die geen mazelen in hun kindertijd
hebben doorgemaakt. De tol die we met het weg-enten van de

kinderziekten betalen is veel hoger dan de af en toe optredende
bijverschijnselen van ernstige aard tijdens kinderziekten, die
altijd daar optreden waar al een zwakte in het kind zat.

de kinderziekten onze immuunsystemen flink te trainen om

Er wordt massaal en opzettelijk gelogen

De doorgemaakte kinderziekten geven een levenslange

razernij, er was geen houden meer aan. Men entte tegen zoveel

opgewassen te zijn tegen de gevaren van de omgeving.

immuniteit + sterke immuun lichamen. Entingen daarentegen
geven slechts beperkte immuniteit en verzwakken het

immuunsysteem. Lees O’Shea “Vaccinatie is geen immunisatie”.

De kwantumleer heeft
ontdekt dat zelfs onze
gedachten de buitenwereld
tot in de stof kunnen
beïnvloeden

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd de entwoede een ware
bacteriën en virussen dat er met entcocktails moest worden

gewerkt (zeer gevaarlijk zoals de neurochirurg Russel Blaylock
heeft aangetoond) en men begon niet zoals vroeger te enten
tegen het tweede jaar, maar veel vroeger. Nu krijgen de

kinderen hun eerste cocktail met 6-8 weken (tegen 7 ziekten)
en als je het ongeluk hebt in het ziekenhuis te bevallen,

op de eerste dag tegen hepatitis B, dat alleen nodig is voor
druggebruikers en homoseksuele mannen. De winsten die

daarbij gemaakt worden lopen in de miljarden en iedereen
die tegenwerkt krijgt er van langs met verlies van banen,

maatschappen, subsidies, enzovoort. Er wordt massaal en

opzettelijk gelogen om te ‘bewijzen’ dat entingen effectief en
veilig zijn. Als u deze twee woorden hoort, moeten bij u alle
alarmbellen gaan rinkelen, want dan wordt er gelogen,

wat trouwens tegenwoordig ‘desinformatie’ wordt genoemd.
Die twee woorden, effectief en veilig, zijn de mantra van

De hygiënisten

Inmiddels stond de uitwerking van de vijandgedachte niet

de desinformatie.

stil en in de 20ste en 21ste eeuw besloten de ent-autoriteiten

Entdogma’s

groothandel als zich verkneukelende achtergrond). Alle

verpleegkundigen van de entbureaus, zo slecht? Hemel nee.

kinderziekten geheel uit te roeien (met de farmaceutische
infectieziekten de deur uit! Weg met pokken en difterie!

Wat een succes werd er geboekt! Fraaie statistieken bewezen

hun gelijk. Maar bekijk nu eens de echte statistieken. Dan zie je
dat aan het einde van de 19 eeuw deze ziekten ineens
de
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Zijn nu allen die daaraan meewerken, bijvoorbeeld artsen en
De meesten zijn geheel te goeder trouw. Aardige toegewijde
mensen. Echter, de langdurige indoctrinatie via opleiding,

nascholing en tijdschriften hebben het vrije onafhankelijke

denken afgesloten en verstard. Het is zo dat iedereen die tegen

Er wordt massaal en opzettelijk
gelogen om te ‘bewijzen’ dat
entingen effectief en veilig zijn

de entdogma’s ingaat, stuit op razende reacties. Dit toont aan

Goedkoop en heilzaam

dat we niet meer met echte wetenschap te maken hebben maar

Ik hoop dat u zich realiseert hoe ontzagwekkend hoogmoedig

kan gerust worden vergeleken met de tijd van de Reformatie,

en virussen te kunnen aanvallen om hen uit te roeien. Men

met een geloof. Het gevecht dat nu echt begint uit te breken,
toen enkele vrijdenkende mensen het starre systeem van
de kerk aanvielen.

Klokkenluider

In onze tijd zie je bijvoorbeeld dr. Thomson, een oudere

medewerker van het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van

ons RIVM, het instituut dat over de entingsprogramma’s gaat.
Thomson was wel degelijk op de hoogte van alle nare effecten
van de entingen, maar zijn directe chef had hem bevolen te

zwijgen, omdat het entprogramma anders in gevaar kon komen
(en de miljardenwinsten ook). Na 10 jaar kon hij het niet meer
voor zijn geweten aan en lichtte hij een kritische professor in
via 4 lange telefonische interviews, die op de band zijn

en arrogant het denksysteem is dat denkt ongestraft bacteriën
beseft níet hoe positief de taken van dat rijk zijn. Ze worden

alleen kwaadaardig als de mens door andere oorzaken in zijn
levensstijl ziek is geworden. Soms kunnen we, als de reactie
heftig verloopt zoals in longontsteking, de ziekte even fiks
afremmen met antibiotica en dat kan levensreddend zijn.
Na zo’n kuur moet de dringende vraag worden gesteld:

Waarom kreeg de patiënt dit? En dan de onderliggende échte

oorzaak ook nog behandelen om tot echte genezing te komen,
anders verschuift de ziekte gewoon naar de volgende.

Trouwens, de meeste ziekten kunnen met natuurlijke middelen
genezen worden zoals 54 jaar praktijk me geleerd heeft.
Goedkoop en heilzaam.

opgenomen en later als het boek “Vaccin Whistleblower”

De strijd valt niet te winnen

Onder andere bleken alle gevallen van acuut autisme (autisme

wat blaam treffen. Het publiek heeft er ook een groot aandeel

van Kevin Barry zijn gepubliceerd.

ontstaan in de eerste weken direct na de BMR-enting met de 14e
maand) volkomen waar, terwijl dit hardnekkig werd ontkend.
Die samenhang was als eerste 10 jaar geleden ontdekt door de
Engelse kinderarts Wakefield: dat de mazelenfactor in het

BMR-vaccin een chronische darmontsteking gaf die gepaard
kon gaan met autisme. De man had 10 jaar de meest grote
narigheden ondervonden, onder andere door het CDC en

dat instituut moest nu eindelijk excuus aan hém aanbieden
(knarsetandend).

De artsen die dit systeem ondersteunen zijn niet de enigen die
aan, want dat is verwend en eist tegenwoordig dat alles instant
is, van koffie tot seks. Als je echt tracht virussen en bacteriën

uit te roeien, krijg je er beslist andere en vaak gevaarlijkere voor
in de plaats. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de eindeloze reeks

nieuwe meningococcenvaccins, die steeds aan de bestaande
vaccins moeten worden toegevoegd. Dit geldt ook voor
pneumococcen. Daar kun je tot 100 soorten gaan.
De ent-cocktails worden steeds voller.
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Bacteriën slaan
alleen toe als het
lichaam een
zwakte vertoont

Willen we echt goed handelen, dan moeten we een andere

Ik zie de nabije toekomst donker in. De kongsi (Maleis, zakelijk

en bacteriën en virussen kunnen terugkeren naar hun

de Universiteit en de Staat is oppermachtig. Het losmazige

weg bewandelen, een weg waarbij het lichaam echt geneest

oorspronkelijke heilzame taken. Je kunt dat basisrijk noch

dwingen, noch domweg tot vijand verklaren en dan trachten

het uit te roeien. Het verstoorde rijk slaat vroeg of laat met volle
kracht terug, omdat het microscopische rijk talrijker, wijzer en
radicaler is dan wij. We kunnen die strijd niet winnen.

Het willen uitroeien van de micro-organismen die kinderziekten
veroorzaken is bovendien een rare denkfout. Het is vergelijk
baar met het willen uitroeien van vuilophalers, want vuilop

halers zijn altijd aanwezig bij vuilophaling, dus líjkt het dat zíj
de veroorzakers zijn van het vuil. We moeten met het rijk van
de micro-organismen geen oorlog willen voeren. We moeten

ermee samenwerken. Dat zal een keiharde dobber worden die
alleen lukt als de verstarde breinen door nieuwe frissere

vervangen worden. Dan kunnen we de zich nu steeds sneller
ontwikkelende nachtmerrie overwinnen.

Voorzichtig hoopvol

Er zijn ook hoopvolle tekenen: De biologische landbouw is een
zegen (al zeggen enkele Wageningse hoogleraren dat het
hetzelfde is als gewone landbouw en dat het eten van

biologisch voedsel alleen snobisme is). En twee laboratoria in

Nederland brengen nauwkeuriger dan de meeste ziekenhuis

samenwerkingsverband) tussen de machtige Big Pharma,

netwerk van meest hoger opgeleide tegenstanders is bijna

machteloos. Deze moderne kongsi kent haar eigen inquisitie

en een tegenstander die zich teveel roert, is vaak nog niet jarig.

Op de lange duur (zo’n 20 jaar) denk ik toch dat de laatsten het
zullen winnen en dat we een harmonieuze en gezonde

toekomst tegemoet gaan dankzij allen die het goede willen.
Dank, vriendelijk en machtig microscopisch rijk dat, ondanks

alles dat we het aandoen, zo enorm zijn best doet ons te helpen.
Eerste helft oktober ontvingen wij van Dr. Hans Moolenburgh
bovenstaand artikel. Zoals gebruikelijk bij Hans Moolenburgh met
veel passie getypt op zijn geliefde typemachine. Terwijl wij bezig
waren met de voorbereiding voor de publicatie van zijn tekst,
ontvingen wij het bericht dat Hans op 6 november jl. na een kort
ziekbed is overleden. Hij is 93 jaar oud geworden. Wij voelen ons
vereerd en dankbaar dat wij zijn laatste pennenvrucht hebben
mogen plaatsen.
Wij gedenken hem als een sympathieke en bevlogen man.
Hij was bovendien een begenadigd spreker en uitermate erudiete
voorvechter van het natuurlijke evenwicht van het menselijk
lichaam. Deze man heeft er onder andere voor gezorgd dat jij
niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt!

laboratoria exact de toestand van de darmflora in kaart.

Wij wensen hem een goede reis naar huis.

darmflora en/of activerende symbioflor-preparaten herstellen.

Dr. Hans Moolenburgh is tevens auteur van o.a.

Daardoor kunnen we deze, indien nodig, met heilzame
We ruilen dan de oorlog tégen de bacteriën in voor een
ondersteuning en normalisering van bacteriën.
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“U kunt veel meer dan U denkt”.

