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Nedenfor ser du listen over vaccine bivirkninger fra England.

Som du ser er der mange alvorlige bivirkninger og mange bliver syge.
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Hvad er sandsynligheden for at jeg dør af vaccinen?
Hvis jeg får en skade af vaccinen, hvem er så
ansvarlig? Lægen, staten, vaccineﬁrmaet eller
mig selv?
Når der er FÆRRE der døde i Danmark i 2020 end i
2018, er corona så ikke mindre farlig end inﬂuenza, således at vaccinationen er overﬂødig?
Er vaccinen blevet videnskabeligt afprøvet, så man
ved at den ikke medfører nedsat fertilitet eller
sterilitet som følge af autoimmun reaktion mod
livmoder proteinet Cyncytin-1?

·

Er det sikkert at mRNA gen-terapien, som corona
vaccinen jo er, ikke medfører ØGET følsomhed
over for corona pga. antistof medieret forstærkning (Antibody Dependent Enhancement ADE) som
man har set det i dyreforsøg?

·

Forhindrer corona vaccinationen smitte, og
nedsætter vaccinationen dødeligheden?
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Læs om videnskaben om corona på www.ooc.one (QR-CODE) og www.coronawhistleblower.org
hvor du også ﬁnder bogen ”Corona Overleverens Håndbog” som gratis PDF.
Oplysende videoer om coronavaccinen ﬁndes desuden på www.DkDox.tv og
danmarksfriefjernsyn.dk

Tak for at du læste denne
seddel og har omsorg for
dig selv
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