
Visste du att COVIDINJEKTIONERNA STÖR 
OCH SKADAR IMMUNFÖRSVARET:

➢ Covidinjektionerna kan ge upphov till antikroppsberoende infektivitet
hos människor (eng. ADE, antibody-dependent enhancement)1. Då kan
coronavirus förorsaka ett  sjukdomstillstånd som är värre än det
skulle ha varit utan injektionerna. Vid tidigare försök att ta fram vac-
ciner vid coronavirusepidemier  fick försöksdjuren ADE, vilket  ledde
till att de blev svårt sjuka eller dog2.

➢ Covidsprutorna gör att cellerna hos många människor börjar producera
spikproteiner på cellytan. Detta skapar cellförändringar på blodkärlens
väggar. Om man haft covid-19 eller andra coronavirusinfektioner eller
tagit covidvaccin aktiveras immunförsvaret och attackerar de celler som
har spikproteiner för att förstöra dem. Då kan läckage i blodkärlen
uppstå och farliga blodproppar bildas3.

➢ Pfizers och Modernas injektioner  bygger på genetiskt manipulerade
virus-RNA-molekyler. Syftet med manipulationen är att förhindra det
naturliga immunförsvaret från att förstöra molekylen.4.

➢ Man har sett att då den här molekylen injiceras i människans kropp
försvagas vårt naturliga immunförsvar, vilket i sin tur kan skapa all-
varliga problem när människan utsätts för andra virus. Det här kan vara
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farligt också vid injektion av influensa- eller andra vacciner.5

➢ Spikproteinet som bildas i kroppen efter covidvaccinering har kopp-
lats till en försvagning av vårt andra centrala försvarssystem, näm-
ligen det förvärvade immunförsvaret. Spikproteinet stör den meka-
nism med vars hjälp lymfocyterna bildar antikroppar6.  De antikroppar
som bildats för specifika virus, bakterier eller gifter försvarar organis-
men mot inkräktare.

➢ Covidinjektionerna ser också ut att försvaga immunförsvaret genom att
de aktiverar latenta virus och triggar igång cancerceller efter vacci-
nation. Ett exempel är bältros som brutit ut hos många efter covidvac-
cinering.7 Bältros förorsakas av varicella-zostervirus, som många bär på
latent.

➢ Många andra vanliga vacciner (t.ex. DTP) har också kunnat sättas i
samband med ett allmänt nedsatt immunförsvar8.

Mer information på svenska t.ex.: lakaruppropet.se och vi-tillsammans.nu,
på finska: jarjenaani.fi, perusoikeudet.org, koronarealistit.com och 
pelastetaansuomenlapset.fi. 
Om du har frågor, kommentarer, är intresserad av lokal verksamhet 
eller i andra ärenden, mejla till: koronatietoa@gmail.com
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