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Verst gevorderde coronavaccin bevat
cellen van geaborteerde menselijke

foetussen

—————————————————————————————————————————————-

Abortuscellen in vaccins eerder gelinkt aan kanker, leukemie en autisme

—————————————————————————————————————————————-

Een Canadees-Chinees, naar verluid verst gevorderde coronavaccin, dat klaar is om op mensen te
worden uitgetest, bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen. Dit werd ontdekt door dr. Alan
Moy, de oprichter en wetenschappelijk directeur van het John Paul II Medical Research Institute, en
tevens CEO van Cellular Engineering Technologies. Bovendien zijn er volgens hem nu al sterke
aanwijzingen dat het Ad5-nCoV vaccin, zoals het wordt genoemd, sowieso niet gaat werken.

De Chinese firma CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) werkt samen met de National Research
Council (NRC), de grootste Canadese federale onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie, bij het
ontwikkelen van het Ad5-nCoV corona vaccin. Zowel de NRC als CanSinoBIO verklaarden ‘trots te zijn’
op de al langer bestaande samenwerking ‘om de gezondheidsbehoeften op wereldschaal’ te kunnen
aanpakken.

‘Draconische anti-life maatregelen’

Dr. Moy dook in de documentatie over dit vaccin, en ontdekte ‘dat het een adenovirus replicatie-
defectieve vector, en daardoor HEK293 gebruikt, wat een cellijn van geaborteerde foetussen is.’
Volgens NRC en CanSinoBIO helpen de gepatenteerde HEK293 abortuscellen ‘om het
productieproces voor een kandidaat vaccin te bevorderen,’ en de wereld veel sneller dan normaal van
een ‘werkend’ vaccin te voorzien.

‘Ik ben niet jaloers op de Canadezen,’ zei Moy. ‘Jullie regering en premier hebben draconische anti-life
maatregelen genomen… dit is geen goede vaccinoplossing , of je nu pro-life of pro-choice bent.’

Fase 2: testen op mensen

Het Ad5-nCoV vaccin wordt in China in samenwerking met het Beijing Institute of Biotechnology
ontwikkeld, een instelling van de communistische partij. Het zou ‘s werelds eerste ‘fase 2’ coronavaccin
zijn, wat wil zeggen dat het ‘veilig’ genoeg is om op mensen te worden uitgetest.

Abortuscellen in vaccins gelinkt aan kanker, leukemie en autisme

In 2010 en 2014 bleek uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek een verband tussen cellen van
geaborteerde menselijke foetussen en een verhoogde kan op autisme en leukemie. Vorig jaar ontdekte
een Italiaans laboratorium dat abortussencellen in een waterpokkenvaccin kanker kunnen veroorzaken.
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Vanwege de grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA
rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden. 

 
*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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