
Hugo de Jonges vaccin ‘wordt nooit in VS
toegelaten omdat het niet aan de

veiligheidseisen voldoet’

‘Hugo’s vaccin’ bevat een gemodificeerd adenovirus van een chimpansee.

—————————————————————————————————————————————–

Onrust over AstraZeneca’s ChAdOx1 vaccin, omdat proefpersonen niet ouder dan 55 waren,
en een lagere dosis kregen dan het echte vaccin waar straks heel Nederland mee
geïnjecteerd moet worden – Motie Geert Wilders aangenomen dat vaccinatie niet
‘gedwongen of gedrongen’ zal worden, maar vrijwillig blijft (maar er zit een addertje onder
het gras: de spoedwet)

—————————————————————————————————————————————–

AstraZeneca’s ChAdOx1 ‘chimpansee’ vaccin – u krijgt immers een gemodificeerd adenovirus van een
chimpansee in uw bloed gespoten – zal nooit worden toegelaten in de Verenigde Staten, omdat de
testfasen met het vaccin niet aan de wetenschappelijke standaarden en veiligheidseisen voldoen, maar
zijn ‘verfraaid’. Dat zegt althans George Porges, analist van de in de zorgsector gespecialiseerde
investeringsbank SVB Leerink. FD.nl (Financieele Dagblad) bericht dat onrust is ontstaan over de
bewering dat AstraZeneca’s vaccin ‘90% effectief’ is, omdat de mensen die werden getest niet ouder
waren dan 55 (2). Bovendien kregen die een lagere dosis dan het ‘echte’ vaccin waarmee heel
Nederland volgend jaar geïnjecteerd moet worden.

Verwachting is dat AstraZeneca’s vaccin NOOIT veilig en effectief wordt bevonden

Porges zegt dat de Britse farmagigant de testresultaten heeft ‘geprobeerd te verfraaien’ door 90%
effectiviteit te melden. Dat was echter misleidend, want het ging om proefpersonen die een
‘aangepaste dosis’ hadden gekregen, en niet het volledig vaccin, dat vier weken later werd toegediend,
en een stuk slechter presteerde.

De analist denkt daarom dat ChAdOx1, dat een gemodificeerd adenovirus van een chimpansee bevat,
nooit in de VS zal worden toegelaten. De belangrijkste reden is dat niet wordt voldaan aan de basis
voorwaarden van de FDA ten aanzien van wetenschappelijk bewijs en effectiviteit, en de verwachting is
dat dit nooit gaat gebeuren. (1)

We hebben deze laatste zin onderstreept, want laat dit even op u inwerken. Er is schijnbaar zó weinig
vertrouwen in dit nieuwe type vaccin – dat neerkomt op genetische modificatie van de mens – , dat nu
al wordt gezegd dat het nooit veilig en effectief zal worden bevonden (tenzij men een potentieel hoog
aantal mensen met mogelijk zware bijwerkingen en levensbedreigende ADR’s ‘effectief’ vindt?).

‘Hugo’s chimpansee vaccin’ kwam in de derde testfase toch al in opspraak nadat tenminste één
menselijk proefkonijn onmiddellijk een zeer ernstige ‘zeldzame’ tegenreactie had gekregen in de vorm
van een ruggenmergontsteking. Het testen werd eventjes stopgezet, maar al snel weer hervat.

In juli had een andere deelnemer aan de test ernstige neurologisch schade opgelopen, wat zoveel
mogelijk uit de media werd gehouden. AstraZeneca beweerde ijskoud dat deze persoon plotseling
multiple sclerose had ontwikkeld, maar dat dit niets met het vaccin te maken had… (3).

Eerdere vaccinaties ‘kunnen immuunsysteem dempen’

De SVB Leerink expert heeft iets meer vertrouwen in de synthetische vaccins van GSK en Novavax,
maar wijst er tegelijkertijd wel op dat ‘… de aanwezigheid van pre-existerende of post-vaccinatie
immuniteit de vector lijkt te zijn die een aanzienlijke dempend effect heeft op de effectiviteit van de
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vaccins (wat daarnaast ook risico’s kan opleveren). Daarom geloven wij dat deze producten als relatief
marginale verstrekkers in de toekomstige Covid vaccinmarkt zullen worden beschouwd.’

Dit is echter al sinds het begin van de eerste vaccinaties vele tientallen jaren geleden een bekend
verschijnsel. Wetenschappers weten heel goed dat uw immuunsysteem door eerdere vaccinaties, maar
ook ‘op eigen houtje’, wel eens totaal anders kan reageren dan nu door de fabrikanten wordt beweerd.
Leest u in dit verband ook ons eerdere artikel van vandaag: ‘Gevestigde topartsen waarschuwen dat
mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins‘, en niet te vergeten Britse
overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19
vaccin te verwerken’ (15 oktober).

Tweede Kamer neemt motie Wilders aan dat vaccinatie vrijwillig blijft, MAAR…

De Tweede Kamer nam op 24 november een motie van Geert Wilders aan waarin staat dat er ‘slechts
sprake kan zijn van vrijwillige vaccinatie, dus dat een directe of indirecte vaccinatieplicht uitgesloten is,
evenals dwang- of drangmaatregelen.’ Met ‘drangmaatregelen’ wordt indirecte dwang genoemd, zoals
ongevaccineerden de toegang tot gebouwen en evenementen ontzeggen, een maatregel waar Hugo de
Jonge en Mark Rutte al letterlijk mee hebben gedreigd.

Alleen VVD en D66 stemden tegen – een grote schande voor partijen die zich ‘liberaal’ noemen, en in
het verleden altijd beweerden te strijden voor de keuzevrijheid van het individu. Zij kunnen hun ‘D’ beter
veranderen in de ‘D’ van Dictatuur.

Dat de motie werd aangenomen is op zich goed nieuws, maar er zit een naar addertje onder het gras:
de vermaledijde spoedwet, die op 1 december van kracht wordt, en waar bijna de hele Tweede Kamer
eerder mee instemde. Die spoedwet geeft minister De Jonge en het OMT dictatoriale bevoegdheden
om in het geval van zelfs maar een dreigende noodsituatie over het hoofd van het parlement heen
ingrijpende maatregelen te nemen. De medische dictatuur waar de Tweede Kamer zelf mee akkoord is
gegaan, kan die Kamer – ondanks in de wet toegezegde ‘inspraak’- gewoon buitenspel zetten.

Dus bedankt, parlement, voor deze ‘wassen neus’ en ‘mosterd na de maaltijd’. Als de gezondheid en
keuzevrijheid van het Nederlandse volk u echt iets waard was geweest, had u nooit met deze spoedwet
moeten instemmen. Maar u kunt het nog enigszins rechtzetten door de volgende keer in geen geval
akkoord te gaan met een verlenging.

Xander 

(1) Natural News
(2) FD.nl 
(3) Natural News
(4) Afbeelding man/chimpansee: Jonathan Moreno Campeón from Pixabay 
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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.
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