
Januar 2022

info@jfk21.dk

www.jfk21.dk

VaksTidende

Læs mere og find alle links på: vakstidende.jfk21.dk

PUBLIC SERVICEStyrk dit immunforsvar

Uanset hvad man måtte mene, synes eller tro, bør vi stå 
sammen om, at medierne skal yde public service, så vi 
hver især, på et reelt oplyst grundlag, kan træffe vore 
beslutninger.
Det er et menneskeligt ansvar, at informere sig, stå ved 
sin myndighed og suverænitet, og deraf agere og handle.
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Vi - Folket

Når skaden er sket

Den primære kilde til et godt helbred er et 
velfungerende immunforsvar. Dette svækkes når, man i 
dag bliver forgiftet fx gennem drikkevarer, mad og nu 
især gennem såkaldte 'vaccine'-indsprøjtninger.
Vi har derfor til inspiration på vor hjemmeside samlet en 
række råd med henvisninger.

Det har vist sig, at indsprøjtningerne 
spreder såkaldte spike-proteiner ind
i din krop, disse skader immuniteten.

Seneste forskning viser dog nu, at klordioxid kraftigt kan 
reducere symptomer på COVID-19 virus samt inaktivere 
spike-proteiner.

Alt at tabe -
intet at vinde!
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Aktuelt
1) Lægemiddelstyrelsen: "Vaccineforsøg"
Citat: "Aldrig før i verdenshistorien har så 
mange forsøgspersoner på så kort tid været med 
i et vaccineforsøg."
2) mRNA vaccinen kan skade
Hør udvikleren af mRNA vaccineteknologien 
Dr. Robert Malone fortælle om faren for at 
indsprøjtningen kan skade immunforsvaret og 
forårsage bivirkninger eller ligefrem død.
3) PCR testen fortæller ikke om sygdom
Nobelpristageren Kary Mullis og opfinderen af 
PCR testen fortæller selv, at testen ikke kan 
påvise en infektion. 
4) PCR testen dømt upålidelig i Portugal 
Lisbon Court of Appeal siger, at sandsynlig-
heden for at PCR testen viser en falsk positiv er 
97% eller højere.
5) 1000% bedre sundhed for ikke-vacc'et
Amerikansk undersøgelse viser en 1000% 
bedre sundhed for folk, der ikke er vaccineret.
6) Menneskerettigheder krænkes
Overtrædelse af FN's Verdenserklæring om 
menneskerettigheder, EU's Charter om 
grundlæggende rettigheder, Oviedo 
Konventionen, GDPR osv.
7) Organisationer for frihed og etik
World Freedom Alliance, Children Health 
Defense, Laywers 4 Covid Ethics m.fl.

Alment
1) COVID vaccinen skaber varianterne
Nobelpristager virolog prof. Luc Montagnier 
siger, at COVID vaccinen skaber varianterne - 
epidemiologer er tavse omkring det.
2) Advokater viser COVID-19 forbrydelser
Advokater fremlægger nye beviser for, og 
påstår, at verdensledere m.fl. har brugt Covid-
19 og injektionerne til at begå folkedrab og 
forbrydelser mod menneskeheden.
3) Overdødelighed på plejehjem
Social- og sundhedshjælper Charlotte Andersen 
står nu frem og fortæller om overdødelighed 
blandt plejehjemsbeboere samt personale, der 
får blodpropper efter sprøjten.
4) Misvisende dødstal fra CDC
CDC tæller nu de som døde indenfor 14 dage 
af COVID vaccinen, som 'ikke-vaccineret'.
5) Klordioxid kan redde dig
Mange videnskablige undersøgelser viser nu, at 
klordioxid kraftigt kan reducere symptomer på 
COVID-19 virus samt inaktivere spike-proteiner.
6) Ivermectin, billigt og godkendt
USA ordinerer billigt, godkendt lægemiddel til 
flygtninge. Dødeligheden er 10 gange mindre.
7) Kim Varming, Speciallæge Immunologi
"Ethvert menneske, der giver sig selv lov til at 
tænke selv, vil indse at Covid-19 ikke medfører, 
at der dør flere personer end der plejer at dø."
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