Du finder de foregående foldere på
udblik.nu

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

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

MobilePay

5943WK eller 6271UA

Det er sommer, og Sundhedsstyrelsen tilbyder nu vacciner til
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.
I foreningen Aktivinfo udgiver vi i løbet af sommerferien
meget mere information om Covid-19, så du kan blive rustet
til at handle på et oplyst grundlag.
Vi håber, at forældre vil bruge vores viden til at opnå indsigt
og afklaring, inden I beslutter jer for at lade jeres barn
vaccinere og give efter for myndighedernes pres.

Kontakt: udblik@aktivinfo.dk

Denne folder omdeles med respekt for
"Reklamer NEJ TAK" såvel som ingen
omdeling på erhvervspladser og
private p-pladser.

DIN
BESLUTNING
HAR VITAL
BETYDNING FOR
RESTEN AF
DIT LIV
Ved du nok om vacciner mod Covid-19
og kender du til langtidsbivirkningerne?
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VACCINE TIL GRAVIDE
Sundhedsstyrelsen
har
efter
kort
betænkningstid besluttet at anbefale vaccinen
mod Covid-19 til gravide og ammende. Der er
efter sigende 'evidens for sikkerhed' fra
udlandet. Men hvordan kan der være 'evidens
for sikkerhed', når gravide og ammende aldrig
har deltaget i vaccineforsøg? Det er
uforståeligt, at myndighederne nu anbefaler
vaccinen til denne gruppe, når der samtidig
kommer indrapporteringer om spontan abort
som en alvorlig bivirkning hos de gravide ved
disse betinget godkendte vacciner.

INTET JURIDISK ANSVAR
Du skal være opmærksom på, at alle de
vacciner, der p.t. anvendes i Danmark, Europa
og USA mod Covid-19 ikke er endeligt godkendt.
Alle præparater er på eksperimentelt niveau
indtil 2023. Det er også værd at bemærke, at
ingen af medicinalvirksomhederne kan blive
draget juridisk til ansvar ved bivirkninger.
Vil du købe fødevarer, hvor ingen kan garantere
oprindelse, indhold og hvorvidt du kan blive
alvorligt syg? Hvorfor så acceptere en vaccine,
der har en absolut effektivitet på 0,8 – 2,5%
overfor en virus med en overlevelsesprocent på
over 99%?
(Link for Pfizer: https://qrco.de/bcHC2S)
(Link for Moderna: https://qrco.de/bcHC3u)

KÆRE POLITIKER - VÅGN OP!
Hvorfor har næsten ingen politikere reageret på
vores henvendelse vedr. disse foldere? Kun
ganske få er vendt tilbage og siger, at de blot
følger sundhedsmyndighedernes anbefaling i
forhold til vaccination af børn og unge. Vi
undrer os over fralæggelsen af ansvar, selvom
de er blevet forelagt den dokumentation, der
viser, at vaccinerne er eksperimentelle og kan
forvolde stor skade på vores unge mennesker.
Vi oplever, at politikerne ikke sætter sig ind i de
ting, de lovgiver om, og at de fralægger sig alt
ansvar for emner, der kan være problematiske
at forholde sig til.
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"Nogle tror, at vi kan
udradere Sars-CoV-2 vha.
vaccination. Det er
udelukket. Den eneste virus,
vi hidtil har kunnet
eliminere, er kopper - hvilket
skyldes manglende
mutationsevne og det
forhold, at den kun findes
hos mennesker"
(Kilde: Tweeter 22 juli 2021, Kim Varming, Speciallæge i klinisk
immunologi på Aalborg Universitetshospita)

SE DET HELE I ÉN SAMMENHÆNG
CO [ VAN ] VID-19:

Hvorfor skal alle vaccineres
med en vaccine, der kun er
betinget godkendt?
Se videoen her: https://qrco.de/bcGsIq

HVOR ER ALLE DE ANDRE EKSPERTER?
Det er de samme såkaldte eksperter, der får
taletid, ingen andre kommer til orde. Virologen,
Allan Randrup, presser de unge til at lade sig
vaccinere for at kunne vende tilbage til 'alt det
sjove'. Viggo Andreasen, lektor i matematisk
epidemiologi,
rådgiver
regeringen
ift.
restriktioner og har over de seneste 16 måneder
til stadighed ikke haft ret i sine beregninger.
Her er 3 dygtige og kompetente eksperter, hvis
relevante debatindlæg, du kan læse her:
• Kim Varming, speciallæge klinisk immunologi
• Søren Schifter, læge, dr. med
• Christine Stabell Benn, klinisk professor
I udlandet bliver læger censureret for at udtale
sig kritisk om vaccinerne. Dette til trods for, at
de har faglig kompetence, der berettiger dem
til at kunne bruges som eksperter.

HVORFOR ER MEDIERNE ENSLYDENDE?
Vi finder det tankevækkende, at de velkendte
medier, som TV2, DR, Berlingske Tidende,
Politiken med flere, har den samme ordlyd, når
de skal dække pandemien. Det kunne tyde på,
at de ukritisk anvender samme kilder i forhold
til hvad, de siger og skriver.
Læs www.indblik.dk som alternativ, hvis mission
er at nuancere det danske mediebillede.

DER FINDES ANDEN BEHANDLINGSMETODE
KAN DU FINDE
LOGIKKEN HER?
”Husk at blive vaccineret, da
en vaccineret person muligvis
bliver syg af den virus, de er
vaccineret mod, fordi du ikke
er vaccineret!”
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Ivermectin blev udviklet i 1970'erne og er en
nobelprisvindende medicin, der har en
sikkerhedsrekord på over 40 år og 4 milliarder
doser. Den er opført af WHO som 'essentiel'
medicin. Ivermectin er billig at producere og
kan behandle og forebygge Covid-19:
(Link: https://qrco.de/bcHC7t)
I New Delhi, Indien, ser man en reduktion af
dødsfald med Covid-19 på 97% efter behandling
med ivermectin. Grafen i linket viser, at
coronakrisen sluttede d. 20. april, efter at
ivermectin var taget i brug.
(Link: https://qrco.de/bcHC9W)

