Alles in het werk stellen voor… je kan niet weten!
Je kan niet weten… Dat is de kreet die veel geuit wordt. We accepteren een vaccin tegen ‘dit
of dat’, want je kan niet weten of je ‘dit of dat’ ook werkelijk krijgen zult.
En aangezien we ‘dit of dat’ niet willen krijgen, laten velen zich op voorhand inspuiten met
allerlei gifstoffen die in een lichaam van vlees en bloed maar moeten zorgen dat we ‘dit of
dat’ absoluut niet zullen krijgen.
Stel je voor… ziek worden, een tijd uit de roulatie zijn, niet kunnen doen wat we willen, want
je kan ‘dit of dat’ krijgen…
Wat belangrijk is, is het feit dat we absoluut nooit iets moeten krijgen wat ernstig is want dat
past niet in ons denken, in ons gezin, niet in ons werk, nergens in… En als we wel iets
mankeren dan is dat oneerlijk, vast erfelijk bepaald of het noodlot!
Weinigen zien verband tussen een ziekte en achter ons liggende gebeurtenissen.
Wie het boek van Andreas Moritz: ‘Kanker is geen ziekte…’ lezen wil, zal tot de ontdekking
komen dat zelfs kanker een gevolg is van gebeurtenissen.
Gebeurtenissen die een impact hebben gehad op ons leven kunnen nog heel lang
doorwerken op onze gezondheid.
Erfelijk bepaald? Als wij het patroon van onze voorouders blijven dupliceren dan zullen wij
hetzelfde pad bewandelen als zij… Maar kun je dan spreken over erfelijk bepaald? Of heeft
het te maken met gedragingen, invloeden van buitenaf of een verkeerd eetpatroon?
Als een gedachte die niet klopt niet wordt doorbroken, zal het doorgegeven worden van
generatie op generatie; dat moge duidelijk zijn en is men ervan overtuigd dat men het bij het
rechte eind heeft. Dan heet het genetisch bepaald!
Overtuiging… ook een woord waar we mee te maken hebben. Men is ervan overtuigd dat
iets wel of niet gezond is, Wel of niet van belang is… en zie iemands overtuiging maar om te
buigen naar een ‘open mind’… Open staan voor andere invloeden, andere patronen en
mogelijk een andere manier van voedsel tot je nemen.
Velen, zo niet de grootste groep van de bevolking kijkt argwanend als je een boek als dat van
Andreas als suggestie oppert.
Een boek lezen? Een boek geschreven met een goede intentie en uitgegeven door een
uitgever die daar achter kan staan?
Willen wij dat?
Of… gaan we voor oplossingen die van Overheidswege aangeboden worden? Vaccins,
medicijnen, websites om te kijken of je misschien in een bepaalde risicogroep valt, websites
zoals hoofdpijn.nl om er achter te komen welk medicijn we eventueel via de huisarts kunnen
regelen?
Vragenlijsten die op scholen aan de jeugd wordt aangeboden om te kijken hoe het met hun
psyche is gesteld. Wie weet krijgen zij wel het advies naar een arts te gaan en worden zij met
Ritalin of andere medicamenten ‘getroost’…
Want stel je voor, je kan niet weten!
Als we de vaccinaties onder de loep nemen… Er komen er steeds meer bij. Afgelopen jaar
werden vele meisjes opgeroepen voor het HPV‐vaccin en op dit moment is dat weer aan de
orde. Zelfs een reclamebureau is ingeschakeld en kosten noch moeite worden gespaard.

De Mexicaanse griep deed wereldwijd zijn intrede… of was het meer het vaccin wat men
daar tegen bedacht had dat zijn intrede deed en werden we in een bepaalde ziekte ‘gelokt’?
Griep? Wat is griep? Wie bedenkt dat het die ene variant is waar voor alle landgenoten wel
twee vaccins klaar lagen?
En zo kunnen we eindeloos doorgaan, want stel je voor…
Er zijn vaccins ontwikkeld die zogenaamd andere vormen van kanker op voorhand kunnen
weren en de WHO heeft nu weer bekend gemaakt dat men in 112 landen een grote
vaccinatiecampagne wil starten. In een week tijd wil men in die landen in Europa, Noord‐ en
Zuid‐Amerika en het Midden‐Oosten de bevolking in dezelfde week inenten, tegen ziektes
als kinkhoest, difterie en tetanus.
Deze campagne zal in gebieden als Rusland, Turkije en delen van Centraal Azië vooral gericht
zijn op mazelen en rodehond. Men wil de mazelen daar uitroeien!
Zou het zo kunnen zijn dat waar je extra tegen vecht, dat dit juist als een boemerang terug
komt?
Ooit werd Ghana ook mazelenvrij verklaard. Het grootste gedeelte van de bevolking was
gevaccineerd. Maar een paar jaar later was er een uitbraak, zó groot, nog nooit elders
meegemaakt.
Heeft men hier niets van geleerd? Is het niet zo dat als wij op voorhand zaken inspuiten die
wij niet willen dat we het juist aanwakkeren?
Hoe komt het dat men maar blijft redeneren dat dit soort ziektes op voorhand verbannen
moeten worden met gifstoffen die van nature niet in ons lichaam horen?
Op voorhand… Zullen we dan ook op voorhand maar een doos paracetamol binnen een
bepaalde tijd leeg eten? Stel dat we hoofdpijn krijgen?
Of… zullen we maar vrijwillig een chemokuur ondergaan met bestraling er overheen? Want
stel dat we kanker krijgen?
Of… zullen we Prozac gaan slikken, een antidepressivum? Want stel dat we in een depressie
belanden?
Of… zullen we insuline gaan spuiten? Want stel dat we suikerziekte krijgen?
Wie nu lachen moet: dit is er ook aan de hand met al die vaccinaties die ons wereldwijd
worden aangeboden, opgedrongen zelfs, want ook dat is met de gedachte, op voorhand en
stel je voor dat…
Stel je voor dat je lichaam op zijn kop gaat juist door het vaccin, wat dan? Wat in elk geval als
een paal boven water staat is het feit dat je niet geholpen wordt vanuit Overheidswege.
Want je hebt het allemaal vrijwillig geaccepteerd en het was niet verplicht. Dat is het
antwoord dat je zult krijgen.
We leven in een maatschappij waarin kinderen liever geen kinderziektes meer mogen
krijgen. En als we vertellen dat het juist goed is om deze ziektes te doorlopen worden we
aangekeken met een blik van ongeloof alsof we sprookjes vertellen.
Kinderziektes horen bij kinderen, zijn een factor in het proces van groeien naar
volwassenheid. Het lichaam leert te reageren en het kind groeit weer een fase verder. Maar
zo wordt dat niet bekeken. Dat past niet in het tijdsbeeld, want zieke kinderen hebben is
lastig… Zeer lastig als je beiden werkt en afhankelijk bent van kindercrèches. Zieke kinderen
kun je daar niet parkeren dus zijn vaccinaties in dat denkpatroon een uitkomst. Dat is

denken op korte termijn, maar wat er in het lichaam plaats vind, daar willen we niets over
weten. Althans velen niet en dat is de reden dat men de woorden geloofd die bij vaccinaties
geplaatst worden: ‘Veilig en effectief’…
Wereldwijd zijn er al vele ongelukken door gebeurd, maar daar luisteren we liever niet naar
en we leggen de verantwoording bij het consultatiebureau of huisarts als het om nadenken
gaat ten aanzien van ons eigen lichaam. Als anderen nu de adviezen geven en aanraden op
voorhand iets te slikken of te spuiten om dat te voorkomen wat we niet willen ervaren…
Want stel je voor dat je een ziekte krijgt en je moet je leefpatroon even drastisch wijzigen!
Dan liever maar alles geloven wat ons wordt aangeboden?
Als je dan zo consequent bent neem dan ook op voorhand die chemokuur en lees vooral het
boek van Andreas Moritz niet! Je mocht nog eens van gedachten veranderen!
Zorg ook dat je je dagelijkse portie paracetamol in neemt, op voorhand… stel dat je zomaar
hoofdpijn hebt!
Zijn deze gedachte belachelijk in jouw ogen? Verdiep je dan ook in vaccins en vraag jezelf af
of je werkelijk al die gifstoffen ingespoten wilt krijgen. Of jij jezelf of je kinderen wilt
blootstellen aan experimenten. Zijn we DES en Softenon vergeten? Weet je niet wat dat
heeft aangericht? Kun je allemaal vinden in boeken en via internet.
Wil je weten hoe fabrikanten in de farmacie denken? Lees het boek ‘Bijwerkingen’ van John
Virapen. Deze man komt uit die branche en vertelt hoe hij samen met anderen Prozac de
wereld in heeft geholpen.
Dr. Gabor Lenkei, een Hongaarse arts vertelt ook wat er achter de gordijnen gebeurt in het
door hem geschreven boekje: ‘Censuur – wat u niet mag weten over uw gezondheid’.
Zo is er zoveel voorhanden wat geschreven is door personen die òf nu de waarheid naar
buiten brengen òf ervaring hebben opgedaan.
Profiteer daarvan en bedenk dan of je alles maar klakkeloos blijft accepteren wat op de
markt komt.
En wie blijft denken… Stel je voor… die kan maar beter vragen of er permanent een
ziekenwagen bij zijn huis geparkeerd mag staan!
Lach je al weer? Belachelijk voorbeeld? Al die vaccins worden ook geaccepteerd met de
gedachte: ‘Stel je voor’…
En vervelende of zelfs ernstige gevolgen worden gebagatelliseerd. De dood wordt in verband
gebracht met een hartstilstand en zeker niet met het vaccin met een hartstilstand als
logische gevolg.
Allen die belang hebben blijven de hobbels gladstrijken en werkelijke gegevens manipuleren.
De grote groep moet blijven geloven dat men het zo goed met ons voor heeft.
Stel je voor… dat de bankrekening van de farmaceuten niet meer groeit? Wat dan? Welke
impulsen moeten dan bedacht worden?
Alles wordt in het werk gesteld om dat te voorkomen en zo gebeurt het dat er vaccins op de
markt komen, men grootscheeps ziektes wil ‘aanpakken’, en wij elke dag weer
geconfronteerd worden met negatieve geluiden die uitgeroeid moeten worden.
Maar is dat zo? Hoe kunnen wij weten dat dit waar is? Hoe kon het zo zijn dat de Poolse
minister van Volksgezondheid absoluut geen vaccins wilde bestellen voor haar landgenoten
in de ‘Mexicaanse griep periode’? Wat wist zij als huisarts meer?
Waarom wil 80% van de ondervraagde oncologen in Amerika zelf geen chemokuur en zullen
zij het hun familie ook niet aanraden? Waarom zegt 75% van diezelfde groep dat jij en ik het

wel moeten ondergaan als we voor de keuze staan? Keuze? Hebben wij keuzevrijheid?
Therapievrijheid?
Maar zijn die 80% qua lichaam van een andere samenstelling dan wij?
Dit zijn allemaal feiten die wij op een rijtje zetten. Met de bedoeling om jou als lezer te laten
nadenken. Loop niet vrijwillig naar de slachtbank. Klinkt dat nu cru?
Als je alles hebt geaccepteerd wat op je paadje aangeboden wordt en je mankeert daardoor
van alles… is het veel ernstiger als we dan zeggen dat je een boek als dat van Andreas Moritz
maar had moeten lezen.
Wij reiken dit op voorhand aan, want… stel je voor dat je die kennis kunt gebruiken!
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