
Covid vaccinen KUN betinget godkendt.
De nye mRNA-vacciner er kun midlertidig godkendt til eksperimentelt brug.

Hvis du tager vaccinen deltager du i et forsøg/eksperiment
https://flemmingdahlsoerensen.dk/corona-part-1-10/

○ Corona part 1 - 10 ( Immunsystem ) 45 min
○ Corona Part 2 - 10 ( Hvad sker der når du får en covid vaccine ) 1,5 time
○ Corona part 3 - 10 ( Premierer torsdag den 15 juli 2021 ) 15 min

● Den bedste måde at blive immun over for Corona er at få selve sygdommen Christine Stabell Benn
● Ingen kender langtidsvirkningerne / Producenten tager ikke selv ansvar for bivirkninger eller død
● En læge fra UK har udtalt, at først om 48 uger efter vaccinen kommer der alvorlige bivirkninger.

Seneste nyt: Immunsystemet bliver totalt ødelagt
● Spike proteinet bliver ikke fastholdt i musklen omkring vaccinationsstedet, men spreder sig i

hele kroppen, hvilke giver alvorlige bivirkninger
Pfizer vaccinen mRNA - Moderna vaccinen mRNA - Johnson & Johnson  - Astrazeneca vaccinen med abe virus (Udgået i DK)

www.flemmingdahlsoerensen.dk Info side om covid 19 vaccinen Tlf nr. 28192289
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Covid vaccinen KUN betinget godkendt.
De nye mRNA-vacciner er kun midlertidig godkendt til eksperimentelt brug.

Hvis du tager vaccinen deltager du i et forsøg/eksperiment
https://flemmingdahlsoerensen.dk/corona-part-1-10/

○ Corona part 1 - 10 ( Immunsystem ) 45 min
○ Corona Part 2 - 10 ( Hvad sker der når du får en covid vaccine ) 1,5 time
○ Corona part 3 - 10 ( Premierer torsdag den 24 juni 2021 ) 15 min

● Den bedste måde at blive immun over for Corona er at få selve sygdommen Christine Stabell Benn
● Ingen kender langtidsvirkningerne / Producenten tager ikke selv ansvar for bivirkninger eller død
● En læge fra UK har udtalt, at først om 48 uger efter vaccinen kommer der alvorlige bivirkninger.

Seneste nyt: Immunsystemet bliver totalt ødelagt
● Spike proteinet bliver ikke fastholdt i musklen omkring vaccinationsstedet, men spreder sig i

hele kroppen, hvilke giver alvorlige bivirkninger
Pfizer vaccinen mRNA - Moderna vaccinen mRNA - Johnson & Johnson  - Astrazeneca vaccinen med abe virus (Udgået i DK)
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