Covid vaccinen er ikke godkendt KUN

betinget godkendt.

Først i 2023 bliver den evt. godkendt.

Meget få, der tager en af de nye mRNA-vacciner imod covid 19, ved, at den kun er haste godkendt til
eksperimentelt brug.

Hvis du tager vaccinen deltager du i et forsøg/eksperiment
●

https://flemmingdahlsoerensen.dk/corona-part-1-10/ ( Begge videoer - Full video ) Anbefalet
○ Corona part 1 - 10 ( YouTube )
○ Corona Part 2 - 10 ( YouTube ) Forkortet version

●

Corona Part 2 - 10 ( BitcHute.com ) Full video - Anbefalet

Til orientering er her et par af de mest iøjnefaldende problemer, man bør være opmærksom på.
●
●
●
●
●
●
●
●

Ingen kender langtidsvirkningerne
Ingen ved, hvor længe den virker
Producenten tager ikke ansvar, hvis der opstår bivirkninger eller død
Den vaccinerede kan smitte andre, men ingen ved i hvor høj grad
Mange af bivirkningerne opdages først nu
En læge fra UK har udtalt, at først 48 uger efter vaccinen kommer der alvorlige bivirkninger
Den første i Europa der fik vaccinen, er nu død
Den vaccinerede kan udvikle nye mutationer og skade sig selv og andre
Seneste nyt:
●

●
●
●

Spike proteinet bliver ikke fastholdt i musklen omkring vaccinationsstedet, men spreder sig i
hele kroppen. Dette er en stor fejl, udtaler Byram Bridle, Professor og viral og immonlogi som
er den vaccineforsker som har designet spike proteinet.
Der kræves nu 2 blodbanker i DK, en for dem med covid vaccinen og en uden
I Japan må man ikke give blod, hvis man har fået vaccinen
300 læger og sundhedsfaglige i DK har nu udsendt en advarsel til Sundhedsstyrelsen
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Corona part 1 - 10 ( YouTube )
Corona Part 2 - 10 ( Bitchute.com )

Flere fremtrædende læger siger stop
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https://flemmingdahlsoerensen.dk/corona-part-1-10/

4400 døde KUN 30 dage efter de fik vaccinen

Jeg vil hellere gå i fængsel end tage vaccinen

4 vacciner mod “CORONA” ?
●

Pfizer vaccinen mRNA

●

Moderna vaccinen mRNA

●
●

Johnson & Johnson
Astrazeneca vaccinen med abe virus ( Udgået i DK

Immunsystemet bliver totalt ødelagt
https://flemmingdahlsoerensen.dk/corona-part-1-10/
■
■

Corona part 1 - 10 ( YouTube )
Corona Part 2 - 10 ( YouTube ) Forkortet version

■

Corona Part 2 - 10 ( BitcHute.com ) Full video Anbefalet

Få dit liv tilbage som før corona SAMMEN kan vi
● Gå til fester
● Handle ind
● Rejse
Uden covid-test - uden vaccinen

Vi er mange tusinder i Danmark, der er i gang
med at ændre det, vores “politikere”
forsøger at pålægge os.
Ikke kun i Danmark er der modstand mod vaccinen
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