Gevestigde topartsen waarschuwen dat
mensen dagenlang zware bijwerkingen
kunnen krijgen van Covid vaccins

Wordt de zorg straks overbelast door een enorm aantal vaccinatieslachtoffers?
————————————————————————————————————————————–
Arts American Medical Association: ‘Dagenlang koorts, zweetaanvallen, migraine en spierpijn. Het Covid
vaccin wordt geen walk in the park, maar mensen moeten wel terugkomen voor hun tweede dosis‘
—————————————————————————————————————————————
De Britse overheid schafte onlangs speciale A.I. software aan, omdat er een groot aantal mensen met
ernstige tegenreacties (ADR’s, waaronder levensbedreigende ziekten, handicaps en sterfgevallen)
worden verwacht zodra ze een Covid-19 vaccin hebben gekregen. Het vakblad The International Journal
of Clinical Practice publiceerde een studie waarin wordt gewaarschuwd voor het risico dat de Covidvaccins het immuunsysteem beschadigen, en de ontvangers daardoor juist vatbaarder worden voor
Covid-19. Nu waarschuwen ook topartsen van gevestigde instanties zoals de American Medical
Association (A.M.A.) dat mensen moeten rekenen op dagenlange zware bijwerkingen. Kortom:
miljoenen gezonde mensen worden straks opzettelijk ziek gemaakt om hen zogenaamd tegen een
virus te beschermen waar maar heel erg weinig mensen echt ziek van worden, en nog veel minder
mensen daadwerkelijk aan sterven.
Tijdens de klinische testfase-3 met de vaccins van onder meer Pﬁzer en Moderna kregen de
deelnemers dagenlang koorts, zweetaanvallen, migraine, spierpijn en andere symptomen. De
proefpersonen van het AstraZeneca vaccin zouden minder ernstige bijwerkingen hebben gekregen, al
zijn deze bevindingen nog maar voorlopig.
Wetenschappers en overheden doen er alles aan om een vaccinatiegraad van tenminste 70% te krijgen,
omdat dan groepsimmuniteit zou worden bereikt (vermoedelijk is dat allang het geval, maar dit
terzijde). Een aantal hooggeplaatste artsen pleiten desondanks voor ‘transparantie’ over de mogelijke
bijwerkingen van de vaccins, omdat ze bang zijn dat mensen het straks bij die ene injectie zullen laten
als ze daar erg ziek van zijn geworden.
‘Dit wordt geen walk in the park, maar mensen moeten echt hun 2e dosis halen’
‘We moeten patiënten echt duidelijk maken dat dit geen walk in the park zal worden,’ waarschuwde dr.
Sandra Fryhofer van de A.M.A. tijdens een video vergadering met het Adviescomité voor Immunisering
Praktijken (ACIP), een groep medische experts die de Amerikaanse CDC adviseert. ‘Ze zullen weten dat
ze het vaccin hebben gekregen. Ze gaan zich waarschijnlijk niet zo geweldig voelen. Maar ze moeten
terugkomen voor hun tweede dosis.’
De artsen zouden een anonieme vrouw uit North Carolina hebben laten binnenkomen, die aan de
Moderna testfase deel heeft genomen. ‘Als dit blijkt te werken, zullen mensen zich schrap moeten
zetten,’ zei ze. ‘De eerste dosis stelt niet veel voor, maar de tweede dosis zal je zeker een dag lang
vloeren… Je zult een dag vrij moeten nemen na de tweede dosis.’
Tijdens de vergadering zei dr. Nancy Messonnier, directeur van de National Center for Immunization
and Respiratory Diseases van de CDC, dat er een protocol zal worden opgesteld voor ziekenhuizen
zodra blijkt dat veel zorgmedewerkers, die bij de eerste gevaccineerden zullen horen, ziek zullen
worden, waardoor er een personeelstekort zou kunnen ontstaan.
‘Positief’ taalgebruik: noem bijwerkingen niets meer dan een ‘reactie’
Om de bevolking toch over te halen om zich te laten injecteren met experimentele stoffen die nog nooit
eerder in mensen zijn gespoten, en waarvan de uitwerkingen en gevolgen dus voornamelijk onbekend

zijn, zeker op de middellange en lange termijn discussieerden de artsen over het gebruik maken van
‘positief’ taalgebruik over de bijwerkingen, die dit met afstand grootste medische experiment uit de
wereldgeschiedenis redelijk en aanvaardbaar moeten doen overkomen.
Zo zou het (ﬂink) ziek worden na de vaccinatie gebagatelliseerd moeten worden als slechts een
‘reactie’. (Dat advies is in ieder geval voor Nederland overbodig, want dat gebeurt hier al jaren. Zoekt u
op de website van het RIVM maar eens op vaccinaties.)
Volslagen krankzinnigheid is plotseling ‘normaal’ en de regel geworden
Daar ga je je straks als vaccinslachtoffer natuurlijk geen procentje beter door voelen. Overigens waren
sommige proefpersonen van de klinische testfasen ongerust toen ze geen (of minder) ernstige
bijwerkingen kregen dan anderen. Ze waren bang dat ze niet het vaccin, maar een placebo hadden
ontvangen.
Hieruit blijkt hoe geconditioneerd veel mensen zijn met het volslagen krankzinnige idee dat het
volstrekt normaal is dat je een stof in je bloed laat injecteren tegen een doorsnee griepachtig virus waar
je heel misschien ziek van wordt, en waarvan je tot 70 jaar slechts een (door de WHO bevestigde) kans
van 0,05% hebt om aan te sterven (de helft van een normale griep) ALS je al ziek bent geworden (en
inclusief de ouderen een nog steeds zeer lage kans van 0,23%).
Klaarblijkelijk is iedereen het natuurlijke menselijke immuunsysteem, dat uit meerdere lagen bestaat,
plotsklaps helemaal vergeten, en mag er alleen een externe ‘oplossing’ voor dit virus zijn. Maar als je
iets anders vindt, als je op al deze veriﬁeerbare feiten wijst en zegt dat er de nodige vreemde kanten
aan het ofﬁciële verhaal zitten, dan ben je een ‘complotdenker’ of ‘wetenschapsontkenner’.
‘Vaccin is genetische modiﬁcatie, en zal uw mens-zijn permanent veranderen’
‘Het IS helemaal geen vaccin! Het is genetische modiﬁcatie,’ legde hoogleraar (em.) immunologie
Pierre Capel half oktober in een video college uit over het Oxford vaccin van Moderna, dat door minister
Hugo De Jonge is aangekocht. ‘Het is namelijk een adenovirus van een chimpansee, dat ze zo hebben
gemodiﬁceerd dat het ook bij mensen binnen kan komen. In dat virus hebben ze het spike eiwit (het
eiwit waar corona aan bindt) erin gekloond. Dit is gewoon genetische modiﬁcatie, géén vaccin.’ Het
werd gekweekt in genetisch gemodiﬁceerde menselijke embryonale niercellen.
‘Wat ze doen? Het SARS-Cov-2 eiwit inbrengen in jouw genoom, en op allerlei weefsels tot expressie
brengen. Dan hopen ze maar dat daar een afweerreactie tegen komt die iets doet. Maar het kan ook
gigantisch uit de hand lopen*. Als we dan ook nog zien dat hiervoor menselijke embryo’s zijn gebruikt,
waar wat tumor genen in zijn gezet om ze te laten groeien, dan is dit gewoon genetische modiﬁcatie.’
Wat er vanaf volgend jaar wereldwijd op ongekend massale schaal zal worden gedaan is dus het
genetisch modiﬁceren van de hele mensheid. Dat wordt eufemistisch ‘vaccineren’ genoemd. Capel:
‘Vaccins zijn eiwitten of membraan fragmenten van bacteriën of virussen, vermengd met een hoop prut,
om het immuunsysteem te stimuleren. Maar als je dat er dan inspuit en er komt een reactie, dan is het
weg. Het Oxford vaccin is echter géén vaccin, en gaat NIET weg.’
(* Mijn idee daarbij? De Covid vaccins gaan de volgende ‘pandemie’ veroorzaken, die zal worden
aangegrepen voor nóg meer vaccinatierondes. Het uiteindelijke doel: de hele wereldbevolking verplicht
meerder malen vaccineren en dus genetisch modiﬁceren, en tegelijkertijd alle ‘weigeraars’ uitsluiten, en op
den duur ook opruimen.)
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*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.

