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Wat gebeurt er in je lichaam als je wordt ‘geprikt’?
Tal Zaks, een van de medische directeuren van Moderna, geeft in een paar minuten uitleg over de genetische codeverandering die plaatsvindt in je lichaam
door een mRNA-injectie. Hij noemt het het hacken
van de software van het leven.
Alleen de uitspraak al. Hij zegt dus: “Wij gaan de natuur overnemen.”
Het is een filmpje van slechts 2,5 minuut (met Nederlandse computervertaling) uit een speech van 10
minuten in 2017, wat betekent dat de vaccinproducenten al veel langer bezig zijn met het mRNA-vaccin, terwijl we moeten geloven dat het mRNA-vaccin
in zeer korte tijd is ontwikkeld.
Wat klopt hier niet aan?
Wisten ze vanaf het begin al - jaren geleden - dat dit
soort injecties, die onze genen veranderen en ervoor
zorgen dat ons lichaam zelf de vaccinatie aanmaakt,
voor een gigantische hoeveelheid doden en een nog
grotere hoeveelheid mensen met bijwerkingen zou
zorgen omdat ze nog nooit op zo’n grote schaal zijn
toegepast? Is het excuus dat het vaccin vanaf begin
2020 zeer snel ontwikkeld moest worden (dat was
de indruk die werd gewekt, hetgeen dus niet waar
was) en daardoor voor al die vaccinatie-slachtoffers
zorgt? Is de pandemie te snel uitgeroepen, waardoor
er nog geen goedkeuring was voor deze producten
en ze allemaal tijdelijk werden goedgekeurd - tot op
de dag van vandaag?
Met een beetje logisch nadenken zou je gebaseerd
op deze informatie en het zo gigantisch pushen van
het vaccin, je wenkbrauwen moeten optrekken en
die niet goedgekeurde, experimentele prik aan je
voorbij moeten laten gaan ... ondanks alle sociale
druk en verleiding (andere woorden voor chantage).
De meeste mensen kunnen zich vast nog wel herinneren hoe de elektrische bolderkar Stint een dramatisch ongeluk veroorzaakte door dwars door
een gesloten spoorboom te schieten, met vier dode
kinderen en twee zwaargewonden tot gevolg (sept.
2018 Oss).
Het apparaat werd direct door de minister verboden
en er werden kamervragen over gesteld. Allemaal
terecht! Zo’n drama zal je maar overkomen.
Zo zijn er wel meer voorbeelden met apparaten en/
of vervoersmiddelen die dodelijke ongelukken veroorzaken en ‘aan de ketting worden gelegd’.
Heb je jezelf weleens afgevraagd waarom dat dan

Op de nieuwsbrief van 14 mei j.l. met de titel ‘Ben je
te chanteren?’ kregen we meer reacties dan anders,
waarvan sommige met enige verontwaardiging.
Het is uiteraard niet onze bedoeling om lezers te
krenken of boos te maken. Het enige wat we willen beogen met deze wekelijkse nieuwsbrief en onze
boeken is mensen gezondheidsgerelateerde informatie van een andere kant laten zien.
Bij bepaalde Nederlandse en Belgische bedrijven en waarschijnlijk zal dat ook wel in andere landen
voorkomen - krijgen werknemers € 100,= bonus als
ze zich laten vaccineren ... hoe mag dat heten?
Als je als overheid mensen vraagt om zich te laten
vaccineren waardoor ze meer privileges krijgen dan
niet-gevaccineerden ... hoe mag dat heten?
Als je je laat vaccineren en je dan automatisch meedoet aan een loterij waar je 1 miljoen kan winnen ...
hoe mag dat heten?
Als je je laat vaccineren hoef je geen mondkapje
meer op (vaxxed or masked: uitspraak Biden) ... hoe
mag dat heten?
Zo zijn er nog tientallen voorbeelden op te schrijven
die regelrechte chantage inhouden.
Je kunt je afvragen waarom die vaccinaties (die geen
vaccinaties mogen heten omdat ze je genetische
code veranderen) zo gepushed worden. Zou dat nodig geweest zijn als ze werkelijk zo goed waren? Wat
zit hierachter, behalve dat de vaccinproducenten en
hun investeerders gigantische winsten maken?
Je kunt je ook afvragen of het ethisch is, wat hier wereldwijd gebeurt. Angst zaaien, voorwaarden stellen
(zoals bijvoorbeeld reizen, evenementen bezoeken,
etc.), zodat mensen overgehaald worden om zich te
laten vaccineren, terwijl ze het diep in hun hart eigenlijk niet willen.
Verkeerde argumenten erbij halen, bijvoorbeeld dat
je je laat vaccineren voor een ander.
Onze kinderen erbij betrekken: “Je wilt toch niet dat
je kind getroffen wordt door het killervirus?”
Wat is überhaupt het voordeel om je te laten inspuiten met chemicaliën, als 99,98% van de mensen niet
doodgaat aan het zogenaamde killervirus?
De vaccinatie-industrie heeft altijd een sterke lobby
gehad bij overheden, maar het niveau waar op het
nu gebeurt roept vele vraagtekens op.
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-2niet gebeurt met de huidige mRNA injecties, die wereldwijd duizenden doden veroorzaken?
Wederom, waarom worden die vaccinaties zo gepushed? Minister De Jonge zei het begin 2020 al:
“Vaccinaties is echt het enige wat helpt.”
Huisarts Rob Elens behandelt zijn patiënten begin
2020 met andere medicamenten, totdat de Inspectie hem op de vingers tikt en de behandeling verbiedt.
De Jonge noemt in de Tweede Kamer de motie van
Baudet over een onderzoek naar het gebruik van hydroxychloroquine een kwakzalvermotie. Laat eens
bezinken: Hugo de Jonge was basisschoolleraar totdat hij verheven werd als minister van Volksgezondheid en Rob Elens is arts ... ieder zijn vak, zullen we
maar zeggen.
Vaccinaties hebben een religieuze status gekregen:
er valt niet over te discussiëren.
In Amerika worden andere medicaties definitief verboden om het zogenaamde killervirus te behandelen. Nogmaals de vraag: waarom worden vaccinaties zo gepushed?
Een product waardoor bij gebruik duizenden doden
ontstaan en honderdduizenden mensen onherstelbare schade oplopen, wordt niet aan de ketting gelegd ... dat klopt toch niet? Hoogstwaarschijnlijk zijn
deze aantallen veel hoger, maar het wordt artsen
erg moeilijk gemaakt om meldingen te registreren,
terwijl lijkschouwingen op mensen die aan het killervirus zijn overleden in de meeste landen verboden
zijn!
Overigens heeft een patholoog, dr. Stoian Alexov,
voorzitter van de Bulgaarse Vereniging voor Pathologie en lid van de adviesraad van de Europese
Vereniging voor Pathologie, bevestigt op 8 mei 2020
tijdens een webinar van laatstgenoemde organisatie,

dat hij inderdaad geen enkel bewijs heeft gevonden
dat er in Europa überhaupt mensen zijn gestorven
door een verondersteld coronavirus. Alexov verrichtte persoonlijk 140 autopsies op vermeende corona-doden. Wel zijn er tijdens autopsies in de USA
tekenen gevonden van influenza-A (griep).
Zo ook worden de tienduizenden artsen die wereldwijd ageren en overheden waarschuwen voor de
verdere gevolgen van deze ‘pandemie’ genegeerd.
De wereldwijde giga-bijeenkomsten en demonstraties - in Nederland bijvoorbeeld in juni 2020 op de
Dam, de bruiloft van Grapperhaus, etc., - heeft niet
geleid tot een ramp met vele zieken en doden.
Je zou je dus kunnen afvragen: is er wel een killervirus die de planeet overraast, of is het de jaarlijkse
griep, waar wel degelijk mensen ernstig ziek van
kunnen worden en ouderen aan kunnen overlijden.
We vragen onze lezers altijd om zich te informeren
en zelf onderzoek te doen, wat ontzettend veel tijd
en kennis vergt. Je kunt je veel tijd besparen. We
hebben een briljant onderzoek gevonden. Dat heeft
een onderzoeksjournalist gedaan en hij heeft zijn
bevindingen gepubliceerd op de website van cstv.
Het is daar in 3 delen verschenen. We hebben de 3
pdf’s achter elkaar gezet en het is hier te downloaden.
Natuurlijk kost het tijd om alles te lezen en de links
te bekijken, maar veel minder dan wanneer je het
zelf moet vinden.
Het is het zeker waard om te weten te komen of je je
genetische code wel of niet wilt laten hacken.
Klik hier voor eerdere nieuwsbrieven.
Wij wensen onze lezers veel wijsheid, een gezonde
voorjaarszon en mooie lees-, kijk- en leermomenten
toe.
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Dit boek biedt herkenning, geeft inzicht en
lucht op. De schrijfster
laat je lachen, huilen en
fronsen. De verhalen in
dit boek helpen je om je
eigen pad te vinden.
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Dr. Joe Dispenza leert je
hoe je je brein kunt gebruiken om te veranderen en je gezondheid een
boost kan geven.
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Dr. Judith Kocken heeft
meer dan dertig jaar ervaring in de (holistische)
geneeskunde en werkt
als kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen.

De adviezen voor de
griepprik (je mag ook
coronaprik lezen) worden gegeven door experts met conflicterende belangen met de
vaccinindustrie.
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Dit boek is een bezit voor het
leven. Je kunt het voor de
rest van je leven gebruiken.
Reiniging is geen mythe.
Dit is een genezingsbijbel!

Klik hier voor een
pdf inkijkexemplaar

Indien je boeken
wilt bestellen
die je niet kunt
vinden op onze
website, maar
die er wel ‘thuishoren’, laat het
ons aub weten.

22,50

Ben je nieuwsgierig
naar wat er na dit leven
is en vind je het prettig
om je eigen waarheid te
onderzoeken? Dan kan
dit boek je daarbij inspireren en stimuleren.

In een evenwichtige
liefdesrelatie spelen de
partners de hoofdrol,
niet het innerlijke kind
of de ouders. Hoe doorbreek je deze patronen?

Binnen een dag voegen
we ze toe op onze site.
Mail ons a.u.b. met ideeën:
info@succesboeken.nl
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Gewapend met de actueelste
wetenschappelijke inzichten ontrafelt de
schrijver in De emotionele
mens de kern van menselijke emoties als angst,
blijdschap, verdriet, trots,
spijt, nostalgie, woede,
schaamte, walging, e.d.

Stress is een keuze laat op
overtuigende wijze zien
dat jij de keuze hebt om
jouw stress op te lossen.
De onderliggende veroorzakers zijn ziekmakende
emoties en angsten. Emoties zoals schuld, schaamte en faalangst ontstaan
in je jeugd.

Als er in de geschiedenis
één trend is aan te wijzen, dan is het wel dat
dingen steeds belangrijker worden. Bovendien
zijn ze een prominente
rol gaan spelen in onze
zorgen over de toekomst
van onze planeet.

Ketokuur 2 gaat dieper in
op het thema: waarom val
je af, hoe werkt het, wat is
de rol van vetten, hoeveel
mogen we ervan eten?
Maar ook thema’s zoals
verzadigd vet, cholesterol, e.d. worden uitgebreid
besproken.

Met vriendelijke groet,
het team van Succesboeken.nl

“De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen.”
– Jean-Jacques Rousseau (Frans schrijver en filosoof 1712-1778)

