DERFOR DENNE FOLDER

Du finder de foregående foldere på
udblik.nu

Sommeren er over os, og Sundhedsstyrelsen
tilbyder nu vacciner til vores børn og unge helt
ned til 12 år.
Vaccineeksperter fraråder kraftigt at give
børn under 18 år vaccinen fordi:
1) Risikoen for bivirkninger fra vaccination er
langt større end risikoen for at blive alvorligt
syg af Covid-19.
2) Vaccinerne er kun betinget godkendt, og vi
kender ikke langtidsbivirkningerne.
3) Naturlig immunitet opnås gennem børn og
unges sygdomsforløb, der sikrer dem en
naturlig resistens overfor Covid-19.
4) Vi ved nu, at vaccinerne især påvirker unge
drenge og mænds hjerter og unge piger og
kvinders menstruation, der i visse tilfælde
ophører.
I foreningen Aktivinfo udgiver vi i løbet af
sommerferien meget mere information om
Covid-19 virus, vaccinerne og bivirkninger,
testning og coronapas, så du/I kan blive
rustet til at handle på et oplyst grundlag.
Vi håber, at du/I som forældre vil bruge vores
viden til at opnå indsigt og afklaring, inden
du/I beslutter jer for at lade jeres barn
vaccinere og presse til yderligere testning og
fravær fra det sociale liv og læringslivet.
Alle foregående informationsfoldere kan
findes på udblik.nu

VI ER
Aktivinfo er en stor gruppe forældre og unge.
Vi er til for dig og for dit barns sundhed og trivsel i
et frit samfund..
www.Aktivinfo.dk I Kontakt: udblik@aktivinfo.dk
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DIN
BESLUTNING
HAR VITAL
BETYDNING FOR
RESTEN AF DIT
BARNS LIV

Aktivinfo.dk

BLIV MEDLEM
Aktivinfo.dk er din vej til sammenhold
på tværs af landet..
Meld dig ind på www.aktivinfo.dk under
"Dit medlemsskab"

VI HAR BRUG FOR DIT TILSKUD
Hjælp os med at hjælpe - det haster
For 50 kr. kan vi trykke 100 foldere.
På forhånd TAK

MobilePay
4994FT

"Vacciner
mod covid-19 er
kun betinget
godkendt"

Ved du nok om vacciner mod Covid-19
og kender du til langtidsbivirkningerne?
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Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Denne folder er udgivet af Forældre-,
børne- og ungeforeningen Aktivinfo.dk og
i samarbejde med foreningerne
Aktiveborgere.nu, Sandhedens time og
Brancheforeningen for dansk erhvervsliv.

Denne folder er udgivet af
Forældre-, børne-og ungeforeningen
Aktivinfo.dk
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PCR TEST ER IKKE ANVENDELIG

I snart halvandet år med en Covid-19 pandemi
bør det bemærkes, at influenza tilsyneladende
er forsvundet. Dette kan skyldes, at PCRtesten er uberegnelig, da den ikke kan skelne
mellem forskellige former for vira og heller
ikke kan skelne mellem en aktiv og en
overstået virusinfektion. Det må derfor
antages, at rigtig mange, der er testet positiv
for Covid-19, i virkeligheden har haft influenza.
Senest er forskere fra Universitet
Duisburg/Essen kommet frem til, at PCRtesten slet ikke kan anvendes til at vurdere,
om en person er smitsom.
(Kilde: RTL Punkt, https://qrco.de/bcDc0l)

DANSKE UNGE STÅR SAMMEN
Vores børn og unge er udsat i denne tid og
har helt sikkert spørgsmål til corona, som de
helst vil dele med andre unge. Et sted, hvor
vores unge kan henvende sig, er Ungdommen
For Frihed. Det er et netværk af ligesindede
unge mennesker, der i hele landet deler viden,
støtter hinanden, danner nye venskaber og
deltager i meningsdannede aftener i deres
eget lokalsamfund.
Du finder Ungdommen for Frihed på
Facebook, hvor du som ung kan blive medlem.

KAN VI VACCINERE OS MOD COVID-19
Alle 4 producenter af de Covid-19 vacciner, der
er midlertidigt godkendt i Danmark, har gjort
sig bemærket på en yderst kedelig måde:
Pfizer såvel som Johnson&Johnson har et utal
af alvorlige erstatningssager med i bagagen.
Moderna har aldrig tidligere fået markedsført
en vaccine, og nu ser vi AstraZenecas vaccine
blive suspenderet i flere europæiske lande
pga. mistanke om blodpropper. Der er altså
tale om videnskabelig uredelighed på flere
planer, men alt dette holdes skjult af
medierne. Hvorfor?
(Se flere sager: https://qrco.de/bcDc0l)
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"I alderen op til 20
år er
overlevelses-raten
99,997%"
(Kilde: CDC (Centers for Disease Control)
svarer til USA's sundhedsstyrelse)

Domstol i Portugal:
Kun 0,9% af
indberettede
covid-19-dødsfald
er korrekte, ikke
17.000, som den
portugisiske regering
hævdede
(Kilde: The Daily Expose,
https://qrco.de/bcDpuL)

"Et britisk studie
påviser, at man
som vaccineret
stadig kan blive syg
af coronasmitte"
(Kilde: bt, https://qrco.de/bcDppS)
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LÆGENS ORD
Vores immunforsvar er skabt til at beskytte
os mod sygdom. Vi hjælper alle hinanden.
Vores børn får virus i institutionen. Når de
tager den med hjem, så 'opdaterer' de far og
mor, som tidligere i livet har haft coronainfektion. Og når de besøger
bedsteforældrene, får også de en
'opdatering'.
Børn slår IKKE bedsteforældre ihjel.
De gør faktisk deres bedsteforældre stærkere
og mere modstandsdygtige overfor sygdom.

HJERTEBETÆNDELSE HOS MÆND
Faktum er, at ingen af de vacciner, der er
taget i brug efter at være blevet betinget
godkendt, er gennemtestet på hverken dyr
eller mennesker. I USA har et bekymrende
antal unge mænd mellem 12 og 24 år oplevet
hjertebetændelse efter anden dosis af mRNA
vaccinen fra Pfizer/BioNTech og Moderna.
Nøjagtigt som i Israel.
(Kilde: Reuters, https://qrco.de/bcDboB)
I Europa er der også indberettet tilfælde af
inflammatorisk hjertesygdom efter
vaccination. Lægemiddelstyrelsen er blevet
opmærksom på, om vaccinerne kan være
årsagen til dette. (Kilde:Lægemiddelstyrelsen)

KUN BETINGET GODKENDT
CDC (Centers for Disease Control) svarer til
USA's sundhedsstyrelse, der står for at
godkende brugen af de vacciner, der er på
markedet. EMA er det europæiske
lægemiddelagentur, der skal garantere
videnskabelig evaluering og
sikkerhedsovervågning af lægemidler til EU's
borgere. Det er EMA, der beslutter, om et
givent lægemiddel kan tages i brug. Men da
verden jo står midt i en pandemi, er alle
normale godkendelsesprocedurer tilsidesat,
og man har valgt at "nød-godkende" de
coronavacciner, der er produceret.

