Verklaring gewetensbezwaren Usui Shiki Ryoho tegen COVID vaccina=e
1. Ik ben een praktiserend Usui Shiki Ryoho Reiki beoefenaar en mijn geloof en vertrouwen in de Usui
methode is de basis van mijn bestaan, levenswijze en overtuigingen.
2. De Usui Shiki Ryoho methode vertrouwt alleen op het natuurlijk immuunsysteem en de juiste voeding
daarvan, op zowel energetisch als fysiek gebied 1.
3. Betreffende vaccins en de mRNA COVID vaccins in het bijzonder geeft de overkoepelende organisatie
Reiki Ryoho Foundation als richtlijn dat:
(a) de integriteit van het menselijk lichaam en de ziel uitstijgt boven de behoefte aan zekerheid van het leven of
het voorkomen van ziekte of dood middels het toedienen van niet natuurlijke middelen of methodes.
(b) covid vaccins die ontwikkeld zijn op basis van cellijnen van geaborteerde baby’s moreel onaanvaardbaar
zijn. Het J&J vaccin is een adenoviraal vector ontwikkeld middels de PER.C6 cellijn welke zijn oorsprong
vindt in een gezond 18 weken geaborteerd kind 2. Het Pﬁzer en Moderna vaccine zijn getest middels moreel
verwerpelijke HEK-293 cellijnen, welke de oorsprong vinden in een kind geaborteerd in Nederland in 1972 3.
Reiki beoefenaars hebben een morele en spirituele plicht zich niet in te laten met zulke vaccins.
(c) Zelfs als de beoefenaar van Usui Shiki Ryoho ervoor kiest gebruik te maken van vaccins welke gebruik
maken van eerder genoemde cellijnen van geaborteerde baby’s, heeft deze de morele en ethische plicht
alleen gebruik te maken van vaccins welke erkend zijn als klinisch veilig en bewezen effectief en waarbij het
DNA en boodschapper RNA niet aangepast of gemanipuleerd wordt, een richtlijn waar de huidige geboden
vaccins geen van alle aan voldoen.
(d) Beoefenaars die, als gewetensbezwaarde, vaccins weigeren geproduceerd of getest op basis van cellijnen
van geaborteerde baby’s dienen zich in te zetten om op andere manieren, zoals profylactische middelen,
besmetting te voorkomen en anderen te besmetten.

4) Concluderend, de morele plicht om elk van deze vaccins te vermijden is niet van toepassing indien
voldaan wordt aan alle van de volgende voorwaarden:
- De verspreiding van de ziekte is anders oncontroleerbaar.
- Er is geen enkele andere manier, medicijn of qua gedrag, om de verspreiding te stoppen.
- De vaccins zijn geheel veilig en voldoen aan alle bestaande normen van goedkeuring.
- De keuze het vaccin wel of niet te nemen is op geheel vrijwillige basis.

5) Als er aan een van deze elementen (4) niet is voldaan, is het vanuit Usui Shiki Ryoho verplicht
vaccinatie te vermijden omdat het ingaat tegen de doctrine van Usui Shiki Ryoho 1.
6) Zelfs als er aan alle elementen is voldaan, is het wegvallen van de niet-bindende morele plicht geen
reden om het vaccin te nemen, laat staan het autoriseren van een vaccinmandaat. Het betekent alleen
dat ik, als beoefenaar van Usui Shiki Ryoho, de keuze heb om zelfstandig te evalueren en mijn eigen
prudentiële beslissing te nemen om al dan niet een vaccin te krijgen; waarbij de vrijwilligheid
benadrukt wordt. Ik kan ervoor kiezen een vaccin niet te nemen, in welk geval ik mij inzet om op een
andere manier mee te werken aan het geïnfecteerd worden of een voertuig te zijn voor de overdracht
van het infectieuze agens.
7) Daarnaast zijn er voldoende aanwijzingen dat de vaccins gebruik maken van spike eiwitten welke op
zich, dus zonder de besmetting met het virus, al schade aanrichten welke grotendeels even ernstig
lijken te zijn als besmetting met het virus zelf. De eiwitten komen vrij terecht in de bloedstroom, het
plasma, in de eierstokken het beenmerg en passeren zelfs de bloed-hersenbarrière en komen terecht
in de hersenen.
8) Alle vaccins tot op heden bevatten het spike-eiwit.
9) Als beoefenaar van Usui Shiki Ryoho ben ik niet perse anti-abortus, maar verwerp ik het gebruik van
deels volgroeide baby’s en daarvan afgeleide cellijnen voor commercieel of semi commercieel
gebruik.
https://www.reiki-ryoho.nl/wp-content/uploads/2021/11/RR-ethische-doctrine-vaccins.pdf
https://www.catholicworldreport.com/2021/03/03/opinion-its-time-to-get-beyond-vaccines/
3 https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/
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