HVOR ER LOGIKKEN?
GIVER DET OVERHOVEDET MENING?
Magnus Heunicke forventer, at alle
danskere skal have tredje stik – "men
lige nu er der ikke bevis for, at det
virker"
17. september 2021 - TV2.dk (Link: https://qrco.de/bcP9S4)

FÆRDIGVACCINERET - HVORFOR SÅ STIK NR. 3?
Hvorfor udtaler Sundhedsmyndighederne, at du er færdigvaccineret med 2. stik?
Hvis du selv eller dit barn har modtaget de to stik, giver det så mening for dig og
dine kære at modtage stik nr. 3 og muligvis flere? Spørg dig selv, hvorfor det ikke
længere er nok at blive vaccineret med de obligatoriske to stik. Kan der være en
anden overvejelse bag, end at vi skal beskyttes mod en sygdom med en
overlevelsesrate på hele 99,994% for børn og unge?

ER DU KLAR TIL 3 STIK?

ER DU KLAR TIL 3. STIK?
Se video her: (Link: https://qrco.de/bcOzOY)

VIDSTE DU, AT DER ER INDKØBT VACCINER, SÅ ALLE
DANSKERE KAN FÅ 8 DOSER HVER?
De samlede udgifter til indkøb af vacciner mod Covid-19 løber op i over 3
milliarder kroner, helt præcist 3.184.700.000 kroner for perioden 2020 til 2022.
Det viser en aktindsigt fra SSI. For dette milliardbeløb har SSI indkøbt 47,4
millioner vacciner. Indbyggertallet i Danmark er 5.850.000 hvilket betyder, at
alle kan blive vaccineret med i alt 8 doser (!), før lagrene er tømte. Hvornår er
man så færdigvaccineret?
(Link: https://qrco.de/bcP9zb)

Vacciner mod Covid-19 er
midlertidigt betinget godkendt.
Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Vi kender faktisk ikke de langsigtede
bivirkninger endnu.
[ udblik.nu I aktivinfo.dk ]

Denne folder omdeles med respekt og afleveres i hånden på modtager
eller i postkassen som hustandsomdeling.
Ingen omdeling på erhvervspladser og private p-pladser med flere,
UDEN en klar forudgående aftale.

DET ER NU, AT DU SKAL
STILLE DIG SELV NOGLE
VIGTIGE SPØRGSMÅL
OM COVID-19
VACCINATION,
BIVIRKNINGER OG
3. STIK
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MYNDIGHEDERNE KENDTE TIL MULIGE BIVIRKNINGER

KAN VI STOLE PÅ SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER?

22. oktober 2020, altså godt to måneder før første Covid-19 vaccination blev
givet i USA, afholdt FDA (Food and Drug Administration, USA's føderale
fødevare- og lægemiddelmyndighed) møde i det rådgivende udvalg om
vacciner og beslægtede biologiske produkter.
Her blev en arbejdsliste præsenteret på i alt 22 mulige bivirkninger ved
Covid-19 vaccinerne. Bivirkningerne tæller blandt andet anafylaktisk chok,
hjerteproblemer (myocarditis/pericarditis), blodpropper, død og også
inflammatorisk syndrom hos børn.

Du skal huske, at chancen for at overleve, hvis altså du overhovedet bliver
smittet, er på hele 99.994% for børn og unge under 20 år!
Så hvorfor løbe en åbenlys risiko for at få en af de alvorlige mulige
bivirkninger, der kan skade helbredet for altid?

Læs FDA's dokument, hvor du finder listen med mulige
bivirkninger på side 17. (Link: https://qrco.de/bcOzWn)
Du skal altså være opmærksom på, at myndighederne udmærket kendte til
risikoen og var fuldt ud bevidste om de alvorlige bivirkninger, da de
lancerede vaccinen. Hvordan kan vores egen Sundhedsstyrelse så sige, at
"det er en sikker vaccine" og hvorfor er man ikke betænkelig ved at
fremskynde vaccination af de 12-15-årige?

INFLAMMATORISK SYNDROM HOS BØRN
Èn af de mulige og alvorlige bivirkninger er inflammatorisk syndrom hos
børn, som du kan læse mere om her:
(Link: https://qrco.de/bcOzJ8)

SYNES DU, DET LYDER SOM EN SIKKER VACCINE?
I Danmark er der pr. 7. september 2021 indrapporteret 57.771 formodede
bivirkninger af vaccinerne mod Covid-19 jfr. Lægemiddelstyrelsens
hjemmeside.
I henhold til en anmodning om aktindsigt har Statens Serum Institut oplyst, at
der fra starten af vaccinationsprogrammet den 27. december 2020 indtil
aktindsigten blev givet den 11. maj 2021 var registreret 2423 personer døde
indenfor de første 30 dage af deres første vaccinationsstik,
1992 personer døde indenfor de første 30 dage efter at de var blevet
færdigvaccineret. Dvs. at der i maj 2021 var i alt 4.415 dødsfald relateret til
vaccinen i perioden fra 27. december 2020 til 11. maj 2021. Antallet af dødsfald,
der kan relateres til vaccinen, er steget siden da.
Der er desuden en overdødelighed på omkring 13% i august måned
sammenlignet med de foregående 5 år.

VI er uforstående overfor, at Sundhedsstyrelsen med følgende udtalelse
anbefaler en vaccine, der kun er midlertidigt godkendt:
"Og selv om der er set eksempler på, at unge efter vaccination har fået
betændelse i hjertemusklen, er det ikke grund til at udskyde vaccination af
børn", siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.
(https://qrco.de/bcOzNT)

Et beskadiget hjerte danner arvæv, der nedsætter
hjertets funktion og påvirker livskvaliteten
mærkbart for resten af livet.

TEENAGERE MERE TILBØJELIGE TIL AT FÅ
VACCINERELATERET MYOKARDITIS END AT ENDE PÅ
HOSPITALET MED COVID-19
Analysen af de medicinske data tyder på, at drenge i alderen 12 til 15 år uden
underliggende medicinske tilstande har fire til seks gange større
sandsynlighed for at få vaccinerelateret myokarditis end risiko for at ende på
hospitalet med Covid-19. Læs denne sætning én gang mere, før du beslutter
dig for, at dit barn skal vaccineres.
(Link: https://qrco.de/bcOzJm)

INDRAPPORTEREDE BIVIRKNINGER I EU
Argumentet må aldrig være, at vi blot skal acceptere bivirkninger ved
vacciner som værende helt normalt og en risiko, man må tage.
Specielt ikke set i lyset af det antal alvorlige bivirkninger, der er
indrapporteret fra hele verden.
Den 2. august 2021 er der alene i EU registreret 20.595 døde og 1.9
millioner skadede i relation til vaccinerne. Disse tal er sandsynligvis
meget højere med tanke på den underrapportering, der muligvis
finder sted.
(Link: https://qrco.de/bcOzLe)
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