BIJWERKINGEN
COVID-19 VACCIN
20-december 2020

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
October 22, 2020 Meeting Presentation
https://www.fda.gov/media/143557/download
(Bijgevoegd, zie bijlage)
En meer achtergrond informatie: twee medicaties en Pfizer schandalen.

What the world needs now
is love, sweet love.
20-12-2020
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DRINGENDE OPROEP AAN ALLE POLITICI EN MEDICI OM DE UITROL VAN HET
CORONA VACCIN PER DIRECT UIT TE STELLEN EN/OF TE STAKEN.
U BENT FOUT/SLECHT GEÏNFORMEERD MET GEMANIPULEERDE INFORMATIE.
DE SCHADE VAN DIT VACCIN IS VELE MALEN HOGER DAN DE ZIEKTE ZELF.

Het virus staat niet meer op de A-lijst van de WHO, de WHO moet de lijst nog
aanpassen en lijkt daar geen haast mee te hebben.
16-12-2020
Prof. Dr. Bob de Wit:
https://www.freedom-for-all.com/l/het-virus-staat-niet-meer-op-de-a-lijst/
Link naar volledige interview (vanaf minuut 51 hoor je het) ► https://youtu.be/iJpl9BdZN8w
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
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Over de bijwerkingen
FDA publiceerde eind oktober van dit jaar een lijst met bijwerkingen die kunnen optreden na
vaccinatie. In een document van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) staat een lijst
van mogelijke ernstige ziekten en nadelige lichamelijke reacties die kunnen optreden na injectie met
Covid-19 vaccins.
Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en
ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en
geboorten, en tal van andere (auto-immuun) ziektes genoemd.
Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness‘ van het Vaccines
and Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de
Meeting Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke
tegenreacties op Covid-19 vaccins:
(https://www.fda.gov/media/143557/download)

Reacties op de Covid-19 vaccinatie:
•

Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat
mensen kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en
gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte,
ademhalingsproblemen, verlies van reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen
coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is het chronisch. In
Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS.

•

Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de
hersenen. Oorzaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone
griepprik of het vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op
de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een
griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1.

•

Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg
ontstoken raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer
zeldzame aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen
mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen
door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze twee vaccin
slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks meer kunnen lopen.

•

Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie
zijn door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen
aan of om de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts,
nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, problemen met denken,
persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid,
slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische aanvallen,
tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma.

Hersenen
•
Stuiptrekkingen / toevallen.
•

Hersenbloeding.

•

Narcolepsie (de bekende ‘slaapziekte’ van het Mexicaanse Griep vaccin, waar enkele
duizenden mensen aan lijden door het Ab Osterhaus vaccin in 2009. De Nederlandse staat
heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s voor moeten uitkeren.)
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•

•

Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het
skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft
de hele tijd bij bewustzijn.
Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende
allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n
500 tot 1000 personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar
anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou dat misschien iets met het fors
toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben?

•

Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct.

•

Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan
veroorzaken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje.

•

Auto-immuun ziekte.

Dood

•

De dood, na toedinging;

•

Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs
expliciet gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de
vruchtbaarheid.‘)

•

Multiple Sclerose (MS) en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste,
maar staat niet apart genoemd in het document).

•

Niet-anafylactische allergische reacties.

•

Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt.
Verschijnselen zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte
ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt
meestal behandeld met medicijnen, soms een bloedtransfusie.

•

Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam
kunnen optreden. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten,
problemen met bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen.

Trombose
•
Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt.
•

Atritis en artralgie / gewrichtspijn.

•

Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een
zeldzame aandoening waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken.

•

Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte.

•

Door het vaccin versterkte ziekten.
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Over het voorkomen van besmetting bij zeer ernsitige (dodelijke) besmettelijke ziekte.
Een document dat gewoon op internet bij de WHO te vinden is. Geen journalist wist het te
vinden blijkbaar. Het laat wel de onzin zien van het dragen van een stoffen masker, handenwassen,
door het niet afdekken van ogen en het niet zes maal per uur filteren van de lucht in ruimten en het
gebruik van verkeerde maskers met daarbij volledig verkeerd (zelfs schadelijk) gebruik.
Mensen die de illusie hebben dat men veilig is door het dragen van een lap stof of een niet goed
masker in een winkel of ruimte (scholen!) waar geen luchtfiltersysteem aanwezig is dat de lucht
minstens zes maal per uur filtert moeten direct hiermee stoppen en hun gedrag wijzigen. Al deze
mensen schaden meer dan ze goed doen, uit pure onwetendheid en TV wetenschap.
Want niet alleen hun eigen gezondheid staat op het spel maar de suggestieve en onzichtbare druk /
verplichting tot het dragen van dit onzinnig en gevaarlijke middel bij anderen is vele malen
schadelijker. Ze brengen andere mensen direct schade toe aan hun gezondheid en hebben geen flauw
benul van de schade die ze andere aanbrenegen. Het mondneusmasker dragen behoort tot het grootste
medische schandaal van vandaag de dag en is zelfs door wetgeving (art. 94 grondwet) verboden. De
RIVM en de overheid geven daarnaast zelf aan dat het een “gedragsexperiment” betreft. Hiermee
zijn ze in overtreding van mensenrechten.

WHO 2001
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0013/102316/e79822.pdf
Page 8
Masks should also be worn during any procedures with an increased risk of splashes. Masks must be
changed if they become contaminated or if they are not intact. Decontamination of reusable visors
should be carried out frequently.
Page 11
Over-compliance with hand washing requirements is not advised, as it may lead to broken skin and
disturbance of helpful organisms that protect the hands from pathogenic organisms. Additionally,
excessive washing of hands can increase the risk of picking up transient organisms that can cause
cross infection.
Page 17
It should be noted that some disinfectant products are designated for specific use, for example, skin
disinfectants, environmental disinfectants, or instrument disinfectants. Use disinfectants only for the
disinfection tasks for which they are intended.
Page 21
Airborne precautions
Since organisms transmissible through the air can be widely dispersed, specific air ventilation is
required to manage their dispersion. Techniques include the use of monitored negative airflow
ventilation with at least six air changes per hour and filtration of direct exhaust to the outside. If
such a system is not available, there is an increased risk that susceptible patients, even some distance
away, may inhale the organisms.
CDC-recommended devices include the N95 respirator/surgical mask made by 3M.
Additionally, there is the 3M 6000 series, which is reusable. These devices ensure that these airborne
particles are not inhaled. Other masks do not provide this specific protection.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32113704/
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Medicijn tegen Corona, covid-19
Coronavirus is door de WHO inmiddels van de A-status afgehaald. Het is daardoor officiëel
niet veel erger dan de griep. In de media wordt hier geen aandacht aan gegeven en het lijkt
erop dat men voorbij gaat aan het feit dat we met elkaar met alle maatregelen kunnen
stoppen om meer leed te voorkomen. Er zijn inmiddels twee zeer goed werkzame
medicaties in geval van nood. Hydroxychloroquine en Ivermectine. Tel daarbij op dat het
echte sterftecijfer aan Corona zo ontzettend laag is dat men dit geen pandemie meer mag
noemen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
https://www.nature.com/articles/s41429-020-0336-z

Zelenko protocol HCQ
https://faculty.utrgv.edu/eleftherios.gkioulekas/zelenko/ZelenkoProtocol.pdf

https://thezelenkoprotocol.com/
https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
https://www.americasfrontlinedoctors.com/hcq-protocols/
Rob Elens Nederland
https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2020/06/voornemen-off-label-gebruik.pdf

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
Vitamine D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vitamine+D+covid

De Protocollen uitgeschreven:
IVERMECTIN
IVERMECTIN scientist was awarded NOBEL PRIZE
19 dec. 2020 01:16:01:
COVID-19 COVID is NOW a COMMON FLU | Journalist Eye
5D 5D (5 DRUGS for 5 DAYS)
1. IVERMECTIN 12mg OD 5 days
2. DOXYCYLINE 100mg BD 5 days
3. ZINC 50 mg OD 5 days
4. MONTEK-LC OD 8pm 5 days
5. DOLO 650mg for Fever >100°F
(OD Once a Day) & (BD Twice a day)
HYDROXYCHLOROQUINE
This is not medical advice. Every situation is unique, and every person must check with his
or her own physician, especially if you are taking any other medication.
1.
2.
3.

Hydroxychloroquine400 mg. twice a day on the first day + elemental zinc 50 mg.
daily then
Hydroxychloroquine 400 mg. weekly + zinc 50 mg. daily
Hydroxychloroquine tablets in the USA are 200 mg. and two can be taken together
at the same time or separated by hours-days, as long as a person takes 400 mg.
weekly. Currently there are studies underway to see if 200 mg. weekly is
sufficient.
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This protocol is used across the world. For example, see the country of India in the White
Paper reference 19. (The national Task for the COVID -19 constituted by Indian Council of
Medical Research recommendations for HCQ for prophylaxis of SARS-CoV-2 infection for
selected individuals.)
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Pfizer en de schandalen
(uit een duits document)
https://www.youtube.com/watch?v=rmcM1Sagbzg
Het is goed om te begrijpen welk bedrijf achter uw vaccinatie zit. De lijst liegt er niet om, laat er eens
een aantal in u omgaan. Want alles lezen is erg veel.
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