Dine rettigheder
I forbindelse med vaccinationer mod Covid, er det yderst
vigtigt, at du er opmærksom på dine rettigheder som frit
menneske.
Du er beskyttet af en international konvention, som ikke må
fraviges, heller ikke under nødlovgivning, som f.eks.
Epidemiloven.

Vigtig information
om Covid-19 vacciner

Det er Unesco's Konvention om Bioetik og
Menneskerettigheder, da den stammer tilbage fra Nürnberg
konventionerne, som blev vedtaget efter menneskeforsøgene i
de tyske koncentrationslejre:
Konventionen's artikel 6 siger:
Undersøgelse og behandling må IKKE finde sted uden klart
samtykke, der hviler på fri, uafhængig og fyldestgørende
information.
Det betyder:
A) Du skal sige JA til at blive vaccineret
B) Den information du SKAL modtage inden du evt. siger ja,
skal være udtømmende, dvs. du har krav på at få oplyst ALT
hvad vaccinen indeholder – ikke kun et udpluk, og du SKAL
oplyses om SAMTLIGE mulige bivirkninger.
C) Siger du NEJ – skal det respekteres uden forbehold.
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Bekræftede oplysninger om Pfizer's Covid-19
vaccine peger på, at der er meget, meget høj
risko ved at lade sig vaccinere...

vacciner til katte.
Alle katte (som oprindeligt tolererede vaccinen) døde efter at
være blevet inficeret med ægte vild coronavirus.

Nedenstående oplysning er af Frihedsbevægelsens Fællesråd
bekræftet gennem interview med uafhængig dansk forsker
inden for vacciner og virologi:
1) Dyreforsøgene er sprunget over, derfor er de
vaccinerede reelt forsøgsdyr
2) Langtidsvirkningerne er ukendte
3) Det er en RNA vaccine, der går ind og påvirker dit eget
DNA er derfor ireversibel, og kan aldrig ændres igen
4) Der er forhøjet risiko for sterilitet/ nedsat frugtbarhed.
5) Der forhøjet risiko for meget kraftige reaktioner fra ens
eget immunforsvar, ved møde med Corona-virus eller
andre vira.
6) Reaktionerne som er beskrevet nedenstående kan
ramme ALLE. Sunde som de med en eller anden
lidelse. Det er umuligt at forudsige.

Vaccinationerne forventes, at producere antistoffer mod
spidsproteiner af SARS-CoV-2.
Imidlertid indeholder disse pigge-proteiner også syncytinhomologe proteiner, som er essentielle for dannelsen af
moderkagen hos pattedyr som mennesker.

Det her handler ikke om at være for eller imod vacciner, men
om hensynet til folkesundheden og befolkningens sikkerhed.
Dr. Wolfgang Wodarg og tidligere Pfizer-forskningschef Dr.
Michael har anmodet EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur om øjeblikkelig suspension af alle SARS CoV- 2
vaccineundersøgelser, især BioNtech / Pfizer-undersøgelsen
af BNT162b (EudraCT-nummer 2020-002641-42).
Der er tale om risikable vaccineeksperimenter.
Bekymringer vedrører især følgende punkter:
Dannelsen af såkaldte “ikke-neutraliserende antistoffer” som
kan føre til en overdreven immunreaktion, især når
testpersoner møder den virkelige, “vilde” virus efter at de er
vaccineret.
Denne såkaldte antistofafhængige Forstærkning (ADE), har
længe været kendt fra andre eksperimenter med corona

Det er vigtigt at udelukke muligheden for, at en vaccine mod
SARS-CoV-2 kan udløse et immunrespons mod syncytin-1, og
dermed nedsætte frugtbarheden (infertilitet) hos de
vaccinerede kvinder.
MRNA-vaccinerne fra BioNTech / Pfizer indeholder
polyethylenglycol (PEG).
70% af alle mennesker udvikler antistoffer mod dette stof,
hvilket betyder, at mange mennesker kan udvikle potentielt
fatale allergiske reaktioner, som følge af vaccinen.
Undersøgelsens alt for korte opfølgningsperiode tillader ikke et
realistisk skøn af alvorlige senfølger, som set før med narkolepsi efter svineinfluenza-vaccination.
Hastegodkendelsen i 2009 betød, at de alvorlige senfølger
først blev observeret, efter millioner af mennesker var blevet
vaccineret.
Regeringer verden over – også i Danmark, vil nu udsætte
millioner af raske mennesker for uacceptable risici.
Ikke desto mindre indsendte BioNTech / Pfizer tilsyneladende
en ansøgning om nødgodkendelse den 1. december 2020.
Videnskabeligt ansvar tvinger os til at tage denne handling.
Dr. Wolfgang Wodarg og tidligere Pfizer-forskningschef Dr. Michael
understreger, at undersøgelserne kan genoptages, når der foreligger
ordentlige og sikkerhedsmæssige studiedesign, der er egnet til at imødegå
de betydelige sikkerhedsmæssige bekymringer, som et stigende antal
kendte forskere verden over rejser over for COVID-19 vaccinerne.

