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COVID-rokote vahingoittaa
Covid-19 : Harming People….
By Geri Ungurean, January 5, 2021

Covid-19 -rokote: Vahingoittaa ihmisiä ja sterilisoi naiset & tytöt
Totuuden etsiminen Internetistä on vaikeutunut. Kehotan veljiä jatkamaan totuuden
kaivamista, koska se on siellä.
Löysin kuitenkin jotakin varsin hälyttävää. Sen jälkeen, kun Pfizer'in entisen tutkijan julkaistussa
lausunnossa sanottiin, että Covid-19-rokotteet sterilisoivat naisia, niin yhden ja saman muistion,
joka jyrkästi kiistää em. lausunnon, on täytynyt mennä SADOILLE verkkosivustoille sammuttamaan
tuon miehen lausuntojen sytyttämää tulipaloa.
Teen parhaani löytääkseni totuuden puolestasi ja antaakseni sen tämän WordPress-artikkelini
lukijoille
Jos nyt tutkit verkkoa, niin näet, että sivusto toisensa jälkeen kiistää em. tutkijan sanat.
Mutta kuten sanoin, jatka kaivamista ja totuus löytyy konservatiivisilta sivustoilta.
Tämän artikkelin alkupuoli käsittelee erilaisia rokotteen vahingollisia vaikutuksia.
Loppu-osa käsittelee yksinomaan sitä, miten rokote steriloi naisia ja tyttöjä.
Sivustolta theepochtimes.com :
CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) uusien tietojen mukaan tuhannet ihmiset
eivät ole kyenneet työskentelemään ja suorittamaan päivittäisiä toimintoja, tai ovat tarvinneet
terveysalan ammattilaisten apua saatuaan uuden COVID-19 -rokotteen
Joulukuun 18. päivään mennessä 3150 henkilöä ilmoitti rokotuksen jälkeen sellaisesta, jonka CDC
käsittää "terveysvaikutustapahtumaksi (health impact event)".
Näitä "tapahtumia" kokevat eivät "pysty suorittamaan normaalia päivittäistä toimintaa, eivätkä
työskentelemään", tai "tarvitsevat hoitoa lääkäriltä tai terveydenhuollon ammattilaiselta".
Tapahtumat raportoitiin älypuhelinsovelluksen V-safe kautta. Työkalu käyttää tekstiviestejä ja
verkkokyselyjä henkilökohtaisten terveystarkastusten tarjoamiseksi ja sallii käyttäjien kertoa
nopeasti CDC:lle, jos kokevat sivuvaikutuksia.
CDC ja Pfizer, joka tuottaa rokotteen BioNTech'in kanssa, eivät heti vastanneet
kommentointipyyntöön.

CDC:n epidemiologi Dr. Thomas Clark esitteli tiedot 19. joulukuuta Immunisaatiokäytäntöjen
neuvoa-antavalle komitealle (Advisory Committee on Immunization Practices), riippumattomalle
paneelille, joka antaa virastolle suosituksia.
CDC:n mukaan rokotteita annettiin ennen 19. joulukuuta 272 001 annosta. Tämä tarkoittaa, että
useimmilla rokotetuilla ihmisillä ei ollut negatiivisia vaikutuksia.
Clark kertoi, että CDC on tunnistanut kuusi tapausraporttia anafylaksiasta (vakava allerginen
reaktio), joita esiintyi uudella rokotteella rokottamisen jälkeen. Muut tapausraportit tarkistettiin ja
todettiin, etteivät ne ole anafylaksiaa.
Päivityksessä 18. joulukuuta CDC korosti, että kenenkään, jolla on joskus ollut vaikea allerginen
reaktio jollekin COVID-19-rokotteen ainesosalle, ei pitäisi saada tätä rokotetta. Niiden, joilla on
vakavia allergisia reaktioita muille rokotteille, tulisi neuvotella lääkärinsä kanssa uuden rokotteen
ottamisesta, kun taas ne, joilla on ollut anafylaksiaa, joka ei liity rokotteisiin, "voidaan silti rokottaa".
Kenenkään, jolla on anafylaksiaa ensimmäisen piikin jälkeen, ei pitäisi saada toista, CDC sanoi.

COVID-19-rokotteet on tarkoitettu annettavaksi kahdessa annoksessa noin kolmen viikon väliajalla.
Anchorage Daily News raportoi, että ainakin viisi Alaskan terveydenhuollon työntekijää kokivat
haittavaikutuksia saatuaan Pfizer-rokotteen. Yksi Bartlettin alueellisen sairaalan työntekijä tarvitsi
sairaalahoitoa ainakin kaksi yötä.
Illinois'lainen sairaala lopetti rokotukset, kun neljä työntekijää kärsivät haittavaikutuksista.
FDA:n (Food and Drug Administration) biologian arviointi- ja tutkimuskeskuksen johtaja Dr. Peter
Marks kertoi toimittajille 17. joulukuuta järjestetyssä puhelussa, että virasto työskentelee CDC:n ja
kollegoiden kanssa Englannissa allergisten reaktioiden tutkimisessa.
"Tarkastelemme kaikkia tietoja, joita voimme saada näistä reaktioista, selvittääksemme tarkalleen,
mitä tapahtui ja pyrimme myös ymmärtämään, mitkä rokotteen komponentit ehkä edesauttavat
niitä", hän sanoi.
Huomauttaen spekuloivansa Marks sanoi, että tiedetään, että polyetyleeniglykoli - sekä Pfizer'in
että Modernan rokotteen komponentti, jonka sääntelyviranomaiset hyväksyivät aiemmin päivällä voi harvoin liittyä allergisiin reaktioihin.
"Se siis voi olla syyllinen tähän. Ja siksi seuraamme hyvin tarkasti ”, hän sanoi. "Mutta tässä
vaiheessa emme vain tiedä "
Molemmilla rokotteilla on "systeemisiä, koko elimistöön liittyviä, sivuvaikutuksia", jotka ovat
"yleensä lieviä", Marks sanoi. Ne menevät pois päivässä. FDA:n verkkosivuston mukaan
yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat väsymys, päänsärky, lihaskipu ja vilunväristykset.
Virasto sanoi, että ne menevät pois useiden päivien kuluttua.
Yksi vapaaehtoinen Pfizer'in myöhäisen vaiheen kliinisessä testissä koki allergisen reaktion. Kaksi
ihmistä Modernan kolmannen vaiheen kliinisessä testissä koki anafylaktisia reaktioita, yhtiö sanoi
17. joulukuuta pidetyssä kokouksessa, Tiedot kuitenkin osoittavat, että hyödyt ovat suuremmat
kuin riski, FDA:n virkamiehet sanoivat myöntäessään rokotteille hätäkäyttöluvan noin seitsemän
päivän kulutua.
CDC: n mukaan COVID-19-rokotteen saaneita ihmisiä on seurattava vähintään 15 minuutin ajan
rokotuksen jälkeen.

Jos joku kokee vakavan allergisen reaktion liittyen COVID-19-rokotteen saamiseen, rokotusten
tarjoajien oletetaan antavan nopeaa hoitoa ja kutsuvan ensiapupalveluja. Henkilön seurantaa on
jatkettava lääketieteellisessä laitoksessa vähintään useita tunteja. Source
Veljet, eilen uutisissa tuli esiin, että Pfizer'in entinen tutkija varoittaa, että rokote aiheuttaa naisilla
sterilisaation. Suunnittelin kirjoittaa siitä tänään.
Tänä aamuna sadat verkkosivustot kiistävät tämän lausunnon ja kannustavat kaikkia ottamaan
rokotteen sterilisaatiota pelkäämättä.
Näyttää, että KAIKKI vasemmistolaiset / globalistiset sivustot saivat saman muistion!
Täällä on kuitenkin TOTUUS:
Sivustolta linkstacknews.com :
Rokote sisältää piikkiproteiinin (katso kuva) nimeltä syncytin-1, joka on välttämätön istukan
muodostumiselle naisissa. Jos rokote toimii niin, että muodostamme immuunireaktion
piikkiproteiinia VASTAAN, niin myös koulutamme naisen kehoa hyökkäämään syncytin-1:tä
vastaan, mikä voi johtaa naisilla kestoltaan määrittelemättömään hedelmättömyyteen.
Hengitystutkimuksen entinen Pfizer-päällikkö tri Michael Yeadon ja keuhkospesialisti ja entinen
kansanterveysosaston johtaja Dr. Wolfgang Wodarg jättivät 1. joulukuuta 2020 hakemuksen
Euroopan lääkevirastolle EMA (European Medicine Agency) joka vastaa lääkkeiden
hyväksymisestä EU:n alueella, että kaikki SARS CoV 2 rokotustutkimukset täytyy välittömästi
keskeyttää, erityisesti BioNtech'in / Pfizer'in tutkimus BNT162b (EudraCT-numero 2020002641-42).

Tohtorit Wodarg ja Yeadon vaativat, että tutkimuksia - vapaaehtoisten hengen ja terveyden
suojelemiseksi - ei pitäisi jatkaa, ennenkuin on saatavilla tutkimussuunnitelma, joka pystyy
vastaamaan merkittäviin turvallisuusongelmiin, joita lisääntyvä määrä maineikkaita tutkijoita tuo
esiin rokotetta ja tutkimussuunnittelua vastaan.
Yhtäältä vetoomuksen esittäjät vaativat, että koska vakavassa tutkimuksessa tiedetään olevan
PCR-testin epätarkkuus, on käytettävä niin sanottua Sanger-sekvensointia. Tämä on ainoa tapa
antaa luotettavia lausuntoja Covid-19-rokotteen tehokkuudesta. Monien erilaisten laadultaan
suuresti vaihtelevien PCR-testien perusteella ei taudin riskiä eikä mahdollista rokotteen hyötyä

voida määrittää tarvittavalla varmuudella, minkä vuoksi rokotteen testaaminen ihmisillä on
sinänsä epäeettistä.
Lisäksi he vaativat, että esim. eläinkokeilla on suljettava pois, että jo aikaisemmista
tutkimuksista tunnetut riskit, jotka johtuvat osittain koronavirusten luonteesta, voidaan
tiedostaa. Huolenaiheet kohdistuvat erityisesti seuraaviin seikkoihin:
● Niin kutsuttujen "ei-neutraloivien vasta-aineiden" muodostuminen voi johtaa liioiteltuun
immuunireaktioon, varsinkin kun testattava henkilö joutuu rokotuksen jälkeen todellisen,
"villin" viruksen kohteeksi. Tämä niin kutsuttu vasta-aineista riippuva vahvistuminen, ADE, on
jo pitkään tunnettu kokeista koronarokotteilla esim. kissoissa. Näiden tutkimusten aikana
kaikki kissat, jotka aluksi sietivät rokotuksen hyvin, kuolivat villin viruksen tartunnan jälkeen
● Rokotusten odotetaan tuottavan vasta-aineita SARS-CoV-2:n piikkiproteiineja vastaan.
Piikkiproteiinit sisältävät kuitenkin myös synkytiini-homologisia proteiineja, jotka ovat
välttämättömiä istukan muodostumiselle nisäkkäillä, kuten ihmisillä. On ehdottomasti
suljettava pois, että SARS-CoV-2:n vastainen rokote voisi laukaista immuunireaktion
synkytiini-1:tä vastaan, koska muuten määrittelemättömän ajan kestävä hedelmättömyys voisi
olla seuraus rokotetuissa naisissa
● BioNTech / Pfizer'in mRNA-rokotteet sisältävät polyetyleeniglykolia (PEG). 70% ihmisistä
kehittää vasta-aineita tätä ainetta vastaan - tämä tarkoittaa, että monet ihmiset voivat saada
allergisia, mahdollisesti kuolemaan johtavia reaktioita rokotuksen seurauksena.
● Tutkimuksen aivan liian lyhyt kesto ei salli realistista arviointia myöhäisistä vaikutuksista.
Kuten sikainfluenssarokotuksen jälkeisissä narkolepsiatapauksissa miljoonille terveille
ihmisille aiheutuisi kohtuuttomia riskejä, jos hätälupa myönnettäisiin ja mahdollisuus
havainnoida rokotuksen myöhäisiä vaikutuksia seuraisi. Siitä huolimatta BioNTech / Pfizer
ilmeisesti jättivät hätälupahakemuksen 1. joulukuuta 2020.
AVUNPYYNTÖ: Dr. Wodarg ja Dr. Yeadon pyytävät mahdollisimman montaa EU:n kansalaista
allekirjoittamaan HEIDÄN vetoomuksensa lähettämällä täällä valmistellun sähköpostin EMA:lle .

TOP EU SCIENTIST WARNS COVID-19 VACCINE LINKED TO STERILIZATION OF WOMEN
(HUIPPUTUTKIJA EU:SSA VAROITTAA, ETTÄ COVID-19 -ROKOTTEELLA ON YHTEYS
NAISTEN HEDELMÄTTÖMYYTEEN)
Minulle on aivan selvää, että näissä rokotteissa ON suuri ongelma. Vallassa olevat, eivät kutsuisi
tätä ongelmaksi, koska he kannattavat EUGENIIKKAA ja loppupeli on VÄHENTÄMÄSSÄ
VÄESTÖÄ planeetalla.
Olen kirjoittanut Bill Gates'istä vuosia - kuinka hänen Intiaan ja Afrikkaan lähettämänsä rokotteet
joko tappoivat, steriloivat tai halvaannuttivat. Intialla on oikeusjuttu Gates'iä vastaan, joka ei
KOSKAAN tule näkemään päivänvaloa!
Mene sivustolleni ja kirjoita hakuun "Gates". Paljon vuosien varrella kirjoitettuja artikkeleita tulee
esiin.
Rukoile, rukoile, rukoile maailman ihmisille viisautta olla ottamatta tätä myrkyllistä rokotetta !!
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