Désirée L. Röver - Szczepionki
- Broń Masowej Zagłady

Wykład Désirée Röver, holenderskiej dziennikarki medycznej, wygłoszony 1 sierpnia 2009, na
konferencji "State of The planet" w Amsterdamie.
Wykład bardzo szczegółowo pokazuje negatywny wpływ szczepionek na organizm ludzki.
Dziennikarka opowiada o manipulacjach medycyny zachodniej. Przedstawia liczne fakty z historii jak i
współczesności. Jest autorką książki „BAARMOEDERHALS KANKER: HPV-VACCINS ALS EEN ‘DEUS EX
VAGINA’ („Rak szyjki macicy”), nie jest to jedynie książka o szczepionkach na HCV, ale przedstawiona
jest historia całej zachodniej medycyny i historie szczepień z odniesieniami do samodzielnego
sprawdzenia w razie potrzeby.

Szczepionki – Broń Masowej Zagłady – w ten sposób nazywa je Rebecca Corley, lekarz medycyny,
była chirurgiem urazowym i interesowała się konspiracjami…………… Uświadomiła sobie, że jej zawód
stał się tym od zabijania i okaleczania zamiast od leczenia.
Désirée bardzo dobrze rozumie to poważne oskarżenie wypowiadane przez Rebecckę ponieważ sama
jako matka doświadczyła życiowej tragedii tracąc swoje dziecko okaleczone najpierw przez
szczepienia, a potem przez „leczenie” skutków wywołanych przez szczepienie. Na swoim wykładzie
opowiedziała historię swojego synka Filipa. Był zdrowym i ślicznym chłopczykiem, a rok później
okazało się, że ma raka, miał guz sięgający w dół na końcu jego palców i wyrastał on z przodu na jego
brzuchu więc miał dwie poważne operacje i nie mógł chodzić. Będąc w tamtym czasie srebrnikiem
zrobiła mu wózek z rurek gazowych żeby mógł poruszać się po domu, rok później miał już specjalne
buty i podtrzymywał się laską, był wtedy uśmiechnięty i dumny, że może poruszać się na własnych
nogach i było to trzy tygodnie przed tym jak zmarł…………….. a zabiła go jedna z chemioterapii, która
„wysadziła” mu serce! Śmierć własnego dziecka otworzyła jej oczy i zmobilizowała ją do mówienia
głośno o korzeniach światowej farmacji i kłamstwach jakie płyną z tej precyzyjnie powstałej,
rozwijającej się i dopracowanej do perfekcji zorganizowanej organizacji o światowym zasięgu jakim
jest „Wielka Farmacja”. Matka, która doświadczyła w swoim życiu tak bolesnej traumy, pragnie
poprzez swoje wykłady dotrzeć do innych potencjalnych ofiar aby ustrzec ich przed powtórzeniem się
sytuacji jaka ją spotkała. Désirée wnikliwie analizowała starą fachową literaturę i jasno z tego
śledztwa wynika, że nowotwory nie istniały przed wprowadzeniem szczepionek, a szczepionki są tak
silnym koktajlem toksycznym, który zanieczyszcza krew.
„Rak był praktycznie nieznany dopóki nie zaczęto wprowadzać szczepień na krowiankę (w 1853 r.).
Miałem do czynienia z co najmniej 200 przypadkami raka i NIGDY nie widziałem przypadku raka u
niezaszczepionej osoby.” dr W.B. Clarke, Indianapolis, NEW York Press, 26 styczeń 1909.
Désirée zaznaczyła również, że dzisiaj jest trudno już spotkać niezaszczepioną osobę ponieważ mimo
iż rodzice nie zdecydowali się zaszczepić swojego dziecka to i tak będzie ono skażone bo jego rodzice

niestety byli zaszczepieni więc dziecko odziedzicza po rodzicach zanieczyszczoną krew z tymi
wszystkimi brudami, które się w niej znajdowały i przetransportowały się do ciała ich przyszłego
dziecka.
„Pojedyncza szczepionka podana sześciofuntowemu noworodkowi jest ekwiwalentem podania
ważącemu 180 funtów dorosłemu 30 szczepionek tego samego dnia”. Dr. Boyd Haley, Professor and
Chair, Dept. Of Chemistry, University of Kentucky (2001).
W 1937 Hans Scheibner zdefiniował Niespecyficzny Syndrom Stresu to znaczy, że jeśli wprowadzimy
toksyczną substancję do ssaka lub istoty ludzkiej ciało będzie miało typowy wzorzec reakcji – to jest
fazę alarmu, fazę oporu i fazę wyczerpania (do wglądu na slajdach, na filmie). Dr. Viera Scheibner
robiła badania wzorców oddechowych u dzieci z PRAWDZIWYM monitoringiem oddechu i w końcu
połączyła tę rzecz z mikroprocesorem więc dało jej to możliwość by zobaczyć co się naprawdę dzieje i
z jej badań wynikają te krytyczne momenty, dokładne chwile krytyczne i zestawiła dane
zaszczepionych czyli „do tej pory martwych dzieci” z tym badaniem i udało się jej dopasować więc
istnieje przyczynowość. Po tym jak powiedziała o tym pediatrom w Sydney, przestali jej dawać dzieci
do jakichkolwiek kolejnych badań, więc miała rację……………….
Viera Schreibner: „Szczepienia – medyczna napaść na system immunologiczny”.
Michele Carbone (patolog) znajduje SV-40 w guzach mózgowych, obecnie dorosłych już amerykanów,
dokładnie te same szczepy SV-40 ze szczepionek na polio z lat 1950-tych.
„Dziś wirusy grypy są używane jako broń biologiczna by eksterminować rozrastającą się populację.
Kontrolerzy chorób skrycie działają w imieniu rządzących elit, dokonują bioinżynierii mutantów i
wdrażają multidyscyplinarną pseudonaukę by zgnieść przyspieszający Duchowy Renesans”. Dr.
Leonard G. Horowitz
Désirée opowiadając o chorobach zakaźnych podkreśla jak ważne są w naszej diecie warzywa i
owoce, czyli ogólniej mówiąc witaminy. Przy tej okazji wspomina ona Fredericka Klennera (19071984), który pomagał dzieciom z polio. Dzieci te były już sparaliżowane, a dwoje z nich było już na
podtrzymywaniu życia, podał im dożylnie witaminę C (askorbinian sodu) i wszystkie wyzdrowiały,
całkowicie.
„Jeśli bym reinkarnował życzyłbym sobie powrócić na Ziemię jako zabójczy wirus by obniżyć poziomy
ludzkiej populacji” – Książę Philip z Wielkiej Brytanii

Désirée Röver przedstawia w swoim wykładzie jak zrodziła się „Wielka Farmacja”, której celem było
zwalczenie homeopatii i naturalnych metod leczenia, dojście do władzy Billa Rockefellera, ojca
stworzonej struktury o światowym zasięgu, którego celem było posiadanie medycyny i edukacji
medycznej na całym świecie
W 1921 roku powstała „Liga Kontroli Urodzin”, która została założona przez Margaret Sanger i jest
tym co znamy dzisiaj jako Międzynarodowe Planowane Rodzicielstwo i Denny Gates, ojciec Billa
Gatesa był w zarządzie przez 25 lat więc rozumiemy dlaczego Bill Gates rozprzestrzenia szczepionki
malaryczne, infekuje moskity i mówi, że są to szczepionki, swoje pomysły wyniósł już od kołyski.

Holenderska dziennikarka: Psychoza pandemii grypy to żydowskie dzieło konspiracyjne. (A co na
temat szczepień mówią “Protokoły…”?)
Największy holenderski dziennik De Telegraaf opublikował wywiad z dziennikarką Désirée Röver,
która nazwała tworzoną na naszych oczach psychozę zagrożenia pandemiami, częścią
międzynarodowej konspiracji żydowskiej kreowanej celem zredukowania populacji ludności.
61-letnia dziennikarka powiedziała, że te działania konspiracyjne są dziełem potomków Chazarów,
ludu azjatyckiego, który w VI wieku przyjął judaizm. Dzisiejsi Żydzi, czyli zjudaizowani potomkowie
Chazarów “modlą się do swojego boga: Lucyfera, Szatana [...] który nazywa się [dzisiaj] Rockefeller,
Rothschild, Brzeziński i Kissinger”. – twierdzi Röver.
Przeciwko tej wypowiedzi zaprotestowała miejscowa organizacja “walcząca z antysemityzmem” –
Center for Information and Documentation on Israel – CIDI, która prócz oburzenia i uznania jej jako
“antysemicka”, nie próbowała odnieść się do meritum wypowiedzi i odeprzeć zarzuty
kontrargumentami.

Przy okazji warto przypomnieć co na temat obowiązkowych szczepień mówią osławione “Protokoły
Mędrców Syjonu”, XIX-wieczny dokument będący “rzekomym spisem planów osiągnięcia przez
Żydów globalnej dominacji i kontroli nad ludzkością”. Pomijając kontrowersje wokół autentyczności
tejże księgi, warto zastanowić się dlaczego w “Protokołach” padło tyle celnych uwag, które –
obserwując współczesny świat, np. kreowanie psychozy wokół rzekomych “ptasiej grypy” czy
“świńskiej grypy” – jakoś wyjątkowo precyzyjnie sprawdzają się.
Wykład X
Par. 17. Chwila proklamowania króla wszechświata.
Uznanie naszego samowładcy może nastąpić przed zniszczeniem konstytucji. Chwila ta nastanie
wówczas, kiedy narody, zmęczone rozprzężeniem w państwach i bankructwami władców,
zorganizowanymi przez nas, zawołają: „zabierzcie ich, a dajcie nam natomiast jednego władcę
wszechświatowego, który by zjednoczył nas i zniósł przyczyny waśni, a mianowicie: granice
narodowościowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, który by dał nam spokojność i pokój,
niemożliwe do osiągnięcia przy obecnych władcach i przedstawicielach”.
Par. 18. Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie.
Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody
niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół
nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, szczepieniem chorób, nędzą.
Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddanie się zupełne i ostateczne pod władzę
naszą. Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby
chwila upragniona.
“Protokoły Mędrców Syjonu” – reprint ,Wyd. OJCZYZNA Warszawa, brak daty
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