6

Oppfriskningsdoser er ikke testet på mennesker

De nye oppfriskningsdosene (boosterdosene) fra Pfizer som nå tilbys sårbare grupper
er ikke testet på mennesker - kun på åtte mus. Alle musene fikk i ettertid korona! Vi
har nå en mild virusvariant som befolkningen generelt ikke behøver beskyttelse mot.
Vaksinen hindrer verken smitte eller gir mildere sykdomsforløp. Samtidig øker risikoen
for bivirkninger for hver boostervaksine. Det finnes godt utprøvd konvensjonell medisin
som virker mot covid-19, som befolkningen ikke har fått tilgang til. Forskere har lenge
advart om at massevaksinering, spesielt under en pågående epidemi, fører til hurtigere
utvikling av nye virusvarianter. Vi ser da også at land med lav grad av vaksinering har lite
utbredelse av viruset og lav dødelighet av covid-19. Myndighetene og mediene har unnlatt
å opplyse om dødsfallene og de alvorlige bivirkningene etter Pfizers innledende kliniske
studier: Disse dataene ble først kjent etter en rettskjennelse i januar 2022 som tvang Pfizer
til å legge forskningsdokumentene frem.
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Koronavaksinen-

den farligste vaksinen i historien
Det har aldri blitt meldt inn flere alvorlige bivirkninger av en vaksine.
Hvorfor stoppes ikke dette vaksine-eksperimentet umiddelbart?
Tusener av leger verden over krever dette.

Koronasertifikat

I mange land ble koronasertifikat tatt i bruk. Det finnes ingen medisinskfaglig begrunnelse
for å ta i bruk et slikt sertifikat da vaksinen ikke forhindrer smitte eller sykdom.
Hvordan kan et demokrati forsvare å tilrettelegge for systematisk og grunnlovsstridig
forskjellsbehandling mellom vaksinerte og uvaksinerte?
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Anerkjente leger og forskere som dokumenterer vaksinens alvorlige
bivirkninger blir sensurert, forfulgt og kommer ikke til i media

Flere tusen leger og forskere har lenge ropt et stort varsko og krevd at vaksinen stoppes
umiddelbart. Kritikere blir motarbeidet og sensurert av myndigheter og media. Mange blir
mobbet og latterliggjort. Noen har mistet sin lisens eller stilling. Legemiddelindustrien har
en rekke ganger vært dømt for forskningsjuks og bestikkelser av politikere, myndigheter
og leger. Pfizer har flere ganger blitt ilagt milliardbøter. Produsentene får lov til å
hemmeligholde deler av vaksinenes innhold, selv ovenfor helsemyndighetene. På hvilket
grunnlag kan de da anbefale vaksinen?
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De som produserer vaksinene slipper å betale erstatninger til
vaksineofre.

Produsentene har derfor fått en gullkantet avtale hvor de ikke risikerer noe. De som blir
syke av vaksinene må søke om erstatning fra staten. Det har vist seg svært vanskelig å få
tilkjent dette.

DET STRIDER MOT MEDISINSK ETIKK OG INTERNASJONALE
KONVENSJONER Å UNNLATE Å INFORMERE OM OG
ANBEFALE EKSPERIMENTELLE VAKSINER MED UKJENTE
LANGTIDSBIVIRKNINGER

Det er større risiko for å bli alvorlig syk og skadet av koronavaksinene
enn av covid-19. Registrerte bivirkninger i USA og Europa har overgått
summen av registrerte bivirkninger fra alle andre vaksiner opp
gjennom historien.
Covid-19 epidemien var en langt mindre trussel enn det myndighetene og media fremstilte
den som og var sammenlignbart med en influensasesong.
Koronavaksinene er basert på en helt ny genbasert, eksperimentell vaksineteknologi. Man
injiserer et fremmed syntetisk mRNA for å manipulere våre egne celler til å produsere
piggproteiner, som vårt immunsystem deretter skal reagere mot. Det er i realiteten
genterapi store deler av verden har blitt utsatt for.

Vi har nå høstet erfaringer og kan konkludere med at vaksinene er
svært farlige og bør stoppes umiddelbart.
Det er pr september 2022 innkommet over 60.500 meldinger til Legemiddelverket om
mistenkte bivirkninger som følge av koronavaksinene. En melding kan inneholde flere
bivirkninger. Det er enorme mørketall - ifølge forskning blir kun 1%-10% av faktiske
bivirkninger meldt inn.
Til sammenligning ble det etter vaksinen mot svineinfluensa meldt inn 1485 bivirkninger.
Vaksinen ble i ettertid omtalt av helsemyndighetene som den mest alvorlige
vaksinekatastrofen i moderne tid.
FORENINGEN

Fritt vaksinevalg

Koronavaksinen - hva vet vi nå?

Bivirkninger som er meldt inn eller observert av leger:
•

Livstruende sykdom og død

•

Revmatiske sykdommer og
smertetilstander i ledd og muskler

•

Sudden Adult Death Syndrome
(SADS): Plutselig død uten tidligere
sykdomshistorie

Hjerteposebetennelse,
hjertemuskelbetennelse,
hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt,
høyt blodtrykk

•

•

•

Kreft: Hurtigvoksende, tilbakefall og
uvanlige og aggressive kreftformer

Alvorlige hudreaksjoner.
Hudsykdommer som elveblest,
helvetesild og kronisk kløe

•

•

Immunsvekkelse med bl.a. hyppige
infeksjoner (inkl. covid-19) og
oppblussing av sovende sykdommer.
Vaksineindusert AIDS

Psykiske reaksjoner som depresjon,
angst, psykose

•

Blodpropper og blødninger

•

Allergiske problemer inkl.
anafylaktisk reaksjon

•

Utmattelse, tretthet og ME

•

Blindhet, døvhet- helt eller delvis.

•

Spontanaborter, fosterskade,
medfødte misdannelser og
dødfødsler

•

Tap av lukt- og smakssans

•

Nevrologiske sykdommer
som hjernebetennelse, MS,
hjerneslag, blodpropper i hjernen,
ryggmargsbetennelse, sterk
hodepine, konsentrasjons- og
hukommelsesproblemer, svimmelhet,
Parkinson, demens

•

Luftveissykdommer med
f.eks. blodpropp i lungene og
lungebetennelse

•

Menstruasjonsforstyrrelser,
underlivsblødninger i alle aldre og
infertilitet

•

Mage-tarmsykdommer som
betennelse i tykktarm, bukspyttkjertel,
lever

•

Diverse andre autoimmune
sykdommer som leverbetennelse,
multiorganinflammasjon

Retten til informert samtykke
I Norge har vi lovfestet rett til informert samtykke. Dette innebærer at helsepersonell og
myndigheter er forpliktet til å gi informasjon også om alvorlige bivirkninger og sviktende
forskningsmessig grunnlag om et legemiddel eller vaksine.
Fikk du god informasjon om vaksinen før du tok den, og at du i realiteten ville være med
i et medisinsk eksperiment? Vet du at vaksinen virker etter genteknologiske prinsipper
og at den kun er midlertidig godkjent? Ble du opplyst om mulige alvorlige bivirkninger
og at man ikke vet noe om virkningene på lang sikt? Fikk du vite at det finnes godt
utprøvde medisiner som er virksomme mot covid-19, og som er brukt i flere land
med suksess?

Vanligvis tar det mellom 5-10 år å utvikle en
vaksine, men disse vaksinene er hasteutviklet i
løpet av få måneder. Skadene og risikoen fra nye
vaksiner blir ofte avslørt mange år senere.

www.frittvaksinevalg.no
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Vaksinen forhindrer ikke at du blir syk av korona eller at du får et
mildere forløp av sykdommen

Vi vet nå at vaksinerte får covid-19 opptil flere ganger, og ingenting tyder på at forløpet
er mildere. Vaksinen svekker ditt naturlige immunforsvar og gjør deg mer disponert for
sykdommen.
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Vaksinene forhindrer ikke at du smitter andre

Pfizer har erkjent at vaksinen aldri var testet for smittehindring, noe erfaringstallene viser.
Det er derfor en misforståelse å tro at man skal «ta en for laget», delta i «dugnaden»
eller beskytte de kronisk syke og eldre ved å vaksinere seg. Vaksinerte er i like høy grad
smittebærere som uvaksinerte. Mange har følt seg presset til å vaksinere seg på uriktige
premisser.
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Koronavaksinen og barn

Barn får som oftest et asymptomatisk eller mildt forløp ved smitte og de får langvarig,
trolig livslang immunitet etter gjennomgått sykdom. Dr. med Robert Malone som er
oppfinneren bak den nye vaksineteknologien forteller:
“Det genet som injiseres i barnets kropp tvinger den til å lage giftige piggproteiner som ofte
forårsaker permanent skade i barns kritiske organer. Vaksinen kan utløse grunnleggende
endringer i immunsystemet deres”.
Hvorfor ønsket myndighetene å vaksinere barn med en eksperimentell vaksine når de
visste at barn svært sjelden blir alvorlig syke av covid-19?
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Naturlig immunitet gir bedre beskyttelse

Det å bli smittet og gjennomgå covid-19 sykdom gir en vesentlig mer robust og holdbar
immunitet. Uvaksinerte som har oppnådd naturlig immunitet har ifølge studier en langt
bedre beskyttelse også mot nye virusvarianter enn vaksinerte.
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Graviditet og fertilitet

En gylden regel gjelder for gravide: “Benytt aldri dårlig utprøvde medisinske inngrep,
medisiner og vaksiner”. Likevel anbefaler Folkehelseinstituttet at friske gravide tar en
eksperimentell og lite utprøvd vaksine for en sykdom som ikke representerer en trussel
for deres helse. Studier og offisielle tall fra mange land viser en økning av spontanaborter
og dødfødsler etter at koronavaksinasjon begynte. Hemmeligholdt data fra de gravide
deltakere i Pfizers innledende kliniske studier viste en stor økning i alvorlige komplikasjoner
og spontanaborter. Det er registrert en tydelig nedgang i fødselsraten i flere land,
deriblant Norge. Flere tusen norske kvinner har meldt om menstruasjonsforstyrrelser til
Legemiddelverket. Vi frykter for hvordan vaksinene vil virke på fertiliteten på lengre sikt og
på den fremtidige helsen til barna.

