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Steeds meer cardiologen bevestigen:
Covid-vaccinatie zeer toxisch voor hart
en bloedvaten
november 30, 2022

T erwijl de mainstream de golf van plotselinge en
onverwachte sterfgevallen sinds 2021 wijt aan
klimaatverandering, tuinieren, verkeerd douchen

en videospelletjes, groeit het aantal cardiologen dat
publiekelijk de schuld geeft aan het zogenaamde
Covid-“vaccin”. Voormalige voorstanders van vaccinatie
komen tot inkeer en roepen op tot een koerswijziging,
terwijl hartspecialisten wereldwijd blijven wijzen op het
groeiende bewijs van de verwoestende gevolgen van
massavaccinatie. Hoe lang komen politici, autoriteiten en
de media nog weg met hun leugens? bericht
Report24.news.

De verandering van mening van de Britse cardioloog en voormalig
voorstander van vaccinatie Dr. Aseem Malhotra had de krantenkoppen
gehaald: terwijl hij in het begin zelf de Covid-prik had aanbevolen, trok hij
de veiligheid van de preparaten in twijfel na de plotselinge dood van zijn
voorheen gezonde vader. Zijn onderzoek leidde hem tot de volgende
conclusie: de mRNA-vaccins zijn een aanzienlijke, zo niet de belangrijkste
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oorzaak van onverwachte hartstilstanden, hartaanvallen, beroertes,
hartritmestoornissen en hartfalen sinds 2021 – “totdat het tegendeel is

bewezen”. Serieuze bewijzen voor de vermeende veiligheid van de
experimentele gentherapieën ontbreken weliswaar; de werkelijke, voorheen
altijd onderschatte gevolgen van massavaccinaties komen daarentegen in
recente studies steeds meer aan het licht.

Eerder was de gerenommeerde cardioloog Dr. Peter McCullough tot dezelfde
conclusie gekomen als Dr. Malhotra. Hij acht het al lang wetenschappelijk
bewezen dat alle Corona-“vaccins” leiden tot myocarditis en hartontsteking
– en in mogelijk fatale mate. De nieuwe videoclip “Until Proven Otherwise”
verzamelt een schokkende verscheidenheid aan gevallen van mensen die
“plotseling en onverwacht” overlijden en plaatst deze in de context van de
verklaringen van de twee cardiologen:

Hoe lang produceert het lichaam het giftige spike-eiwit?

Maar het zijn lang niet alleen Malhotra en McCullough die waarschuwen
voor de risico’s van “vaccinaties” voor de gezondheid van het hart. Tijdens
een presentatie in augustus verklaarde kindercardioloog Dr. Kirk Milhoan dat
hartontstekingen na de Covid-prik lang niet zo zeldzaam zijn als het publiek
altijd wordt voorgehouden door politici, media en autoriteiten. Het is een
feit dat de spike-eiwitten die in het lichaam worden gevormd door de
genvaccins giftig zijn voor het hart. Terwijl een echte SARS-CoV-2-
infectie slechts tot een geringe blootstelling aan het spike-eiwit
zou leiden, zorgen de vaccins ervoor dat het lichaam de schadelijke
eiwitten gedurende een volkomen onbekende periode produceert –
met pech zelfs eindeloos. Het is nog onduidelijk wanneer het
gevaccineerde mRNA door het lichaam wordt afgebroken. Volgens Milhoan
tonen studies aan hoe problematisch het werkingsmechanisme van het
mRNA-vaccin is, aangezien ze aangeven dat het Moderna-vaccin nog
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schadelijker is – het bevat ongeveer drie keer meer mRNA dan het Pfizer-
vaccin.

Het toxische effect wordt met elke booster versterkt

Ook cardioloog Dr. Sanjay Verma heeft onlangs op basis van uitgebreide
studies verklaard dat de gevaren van experimentele geneesmiddelen voor
gentherapie waarschijnlijk aanzienlijk worden onderschat. Verwijzend naar
het grote aantal plotselinge en onverwachte sterfgevallen, vraagt hij zich af
waarom de vaccinatiestatus van de overledene in de media moet worden
verzwegen wanneer het oorzakelijk verband met vaccinatie wordt
uitgesloten. Hij wijst er ook op dat vóór de zogenaamde pandemie
naar schatting 65 tot 75 sporters per jaar stierven aan plotselinge
hartdood – maar alleen al in 2022 zijn er meldingen van meer dan
500 dode sporters.

Het spike-eiwit komt de weefsels binnen via ACE2-receptoren, die niet
alleen veel voorkomen in de longen maar ook in het hart- en vaatstelsel.
Volgens Verma is ook de schadelijkheid van het eiwit voor hart en
bloedvaten bekend. Hij bevestigt echter dat niemand weet hoe lang het
mRNA van het vaccin en de vervolgens gevormde spike-eiwitten in het
lichaam blijven. De toxische effecten van spike-eiwitten kunnen weken tot
maanden na de vaccinatie aanhouden en vervolgens met elke booster
worden ververst, waarschuwt de cardioloog. Hij roept op tot grondige
onderzoeken, autopsies en biopsies met de juiste technieken om het spike-
eiwit in het hart en de grote bloedvaten op te sporen om de causaliteit van
hart- en vaatziekten die tot de dood leiden aan de vaccinatie te bewijzen.

Het is interessant om vast te stellen dat zelfs felle voorstanders van
vaccinatie, die naar buiten toe de voordelen van experimentele vaccins
blijven benadrukken, geleidelijk aan terugkrabbelen. Zo heeft de
Australische cardioloog Dr. Ross Walker onlangs afstand genomen van de
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boosterrage met mRNA-vaccins met het oog op toenemende hartziekten.
Zelf had hij vorig jaar alleen al in zijn praktijk 60 tot 70 patiënten met
hartproblemen na de Covid-injectie gezien. Dit weerhoudt hem er ten
onrechte niet van de niet minder schadelijke vaccins van AstraZeneca en
Novavax aan te bevelen.

Ook andere schade is mogelijk

Overigens waarschuwde een Japanse cardioloog in juni in een Letter to the

Editor niet alleen voor de schadelijke effecten van de spike-eiwitten, maar
ook voor de onderdrukking van het immuunsysteem door de “vaccinatie”
met als gevolg infecties, en andere mogelijke schade aan organen:

Er is verondersteld dat hart- en vaatziekten, met name acute coronaire

syndromen, zullen toenemen als gevolg van spike-eiwitten in genetische

vaccins. Naast het risico van infectie als gevolg van verminderde

immuunfuncties is er een mogelijk risico van onbekende orgaanschade

door het vaccin die verborgen is gebleven zonder duidelijke klinische

symptomen, voornamelijk in de bloedsomloop.

De doeltreffendheid van de experimentele gentherapieën – als er al een
doeltreffendheid is – is daarentegen vrijwel nihil. Wie studies over de
doeltreffendheid van vaccinatie kritisch bekijkt, beseft al snel dat ze vaak
schitteren door gebrekkige studieopzetten, duidelijke vertekeningen en
ontbrekende gegevens. Wie kan hier nog spreken van een positieve risico-
batenverhouding?
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