
NOOIT vaccineren! - Blijf gezond! - NOOIT vaccineren! 
Feiten: Vaccinaties=giftig afval - EN: Genetisch gemodifi-
ceerde mechanismen zijn VERBODEN (bijv. Zwitserland: 

Strafrecht Art. 230bis). mRNA-genvacc-s = VERBODEN.  
Feit: Veel ziekten bestaan  sinds vaccinaties bestaan. Feit: 
Kinderen zonder vacc.s zijn GEZONDER dan gevacci-

neerde. Feiten: Microbiologen: vaccinaties met mRNA-gen 
veroorz. sterfte bij dierproeven van 6m tot 2j. Waarom?  
1) De schil van mRNA (lipide nanodeeltjes) barst open + 

alle cellen scheuren open - dood (Dr. Vanessa Schmidt). 
2) Continue productie v Spike-eiwitten, het immuunsysteem 
is veel te sterk+bij volgende virus in 6m vernietigt het 

EIGEN lichaam (uitdagingstest) - dood (Dr. Tenpenny, 
Cahill, Bhakdi, Wodarg). 3) GB-Pres. Johnson: Over 6m 
60-70% van de gevacc.n in ziekenhuis of dood. 4) Luc 

Montagnier: Genvaccinatiecurve=doodscurve. 5) Bejaar-
dentehuizen? Doods golf loopt. WEER?=Gemanipuleerd 
door HAARP sinds 1961. REIZEN? 1 jaar niet. MEDIA?=v 

Soros+Gates met vacc.propaganda JUSTITIE+REGERING? 
=corrupt v Gates+hebben 0 idee van medicijnen. Michael 
Palomino, www.med-etc.com genezingen sinds 2015, 5 
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