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af Berith Zenia Fagergaard, 8. aug. 2022

Vi står overfor massive kollektive udfordringer med 
myndigheder der blæser en ”farlig” coronavirus op 
til uformindsket styrke. Det har givet dem anledning 
til at iværksætte en verdensomspændende kampag‐
ne, for at få alle verdensborgere frivillig eller ”mindre 
frivillig” til at indtage eksperimentelle indsprøjtnin‐
ger, fremstillet ved brug af en genteknik, der i histo‐
rien aldrig er sket før - og slet ikke i det omfang vi er 
vidner til nu.

Vi vil derfor i JFK21 regi være med til at oplyse bor‐
gerne om hvordan vi kan balancere kroppen til et 
sundt og stærkt immunforsvar, som ikke går på kom‐
promis med helbredet, ved at lege ”russisk roulette” 
med eget liv.

Chritine Stabell Benn udtaler
Den danske førende vaccineekspert Christine Stabell 
Benn blev d. 20. november 2021 interviewet af det 
danske medie 'Bagklog', hvor hun advarede om at 
covid19-sprøjterne er verdenshistoriens største medi‐
cinske eksperiment. 

Hun siger i interviewet, at man ikke kan kalde det en 
vaccine pga. brugen af genteknik, der ikke har været 
forsøgt på levende mennesker før og som vi endnu 
ikke kender til langtidseffekterne. Interviewet kan 
høres HER (pdf version) 

Dyreforsøg
Tidligere dyreforsøg med denne genteknik blev a�‐
brudt, idet alle dyrene døde.

Siden de eksperimentelle sprøjters korstog, har bi‐
virkninger og dødstal steget signifikant verden over, 
mens myndighederne forsøger at skjule tallene fra 
offentligheden og befolkningen.

Pfizer 1291+ mulige bivirkninger
I foråret maj 2022 blev der offentliggjort ikke mindre 
end 1291 formodede bivirkninger fra Pfizer ind‐
sprøjtningerne. Firmaet blev dømt til at fremlægge 
dokumentation mod de havde forventet at henlægge 
resultaterne i 75 år. Alligevel har de danske medier 
været tavse og været med til at lukke disse informa‐
tioner ned! 

En canadisk organisation bestående af ca. 500 læger, 
forskere og sundhedspersonale, lavede en præsenta‐
tion, som piller Pfizers vaccinestudie fuldstændigt fra 
hinanden. De påviser utallige fejl og uvidenskabelige 
procedurer og ufavorable resultater, som aldrig er 
blevet nævnt af politikerne, myndighederne og i 
mainstreammedierne. Det studie burde aldrig have 
været publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og end‐
nu mindre have været brugt som argument for at gi‐
ve hele befolkningen vaccinen. Organization: 
www.canadiancovidcarealliance.org/
Deres præsentation: The Pfizer Inoculations For 
COVID-19 – More Harm Than Good 
Som pdf HER og video HER.

Skeptikere udskammes
Listen er lang og selvom borgere, der forholder sig 
kritisk til den massive propaganda, der kontinuerligt 
fodrer os dagligt med frygt, restriktioner, epidemi‐
love, udskammes i flæng og beskyldes for at være 
smittebærere, der er oppe imod videnskaben og al 

sund fornuft, er der ligeså mange anerkendte forske‐
re, videnskabsfolk, professorer, læger samt andet 
sundhedspersonale, der sammen med politikere, ad‐
vokater mv. også udelukkes eller helt censureres fra 
den offentlige debat.

Der findes eksempler på professorer, der er blivet 
truet med at få frataget deres titel for at stå offentligt 
frem.

Den objektive videnskab er ikke længere eksisteren‐
de, som samfund- og udviklingsmæssigt er det stærkt 
bekymrende for vores demokrati, menneskerettighe‐
der og ikke mindst retten til ucensureret informa‐
tion.

Angående Covid-19 virus
Der hersker en ret stor uenighed om virussens op‐
havsmand og hvad vi har med at gøre. Nogen mener 
sågar, at den ganske enkelt ikke eksisterer, og ikke er 
kommet af naturlige biologiske veje, men er blevet 
fremstillet i et biolaboratorium. 

Exosomer af Dr. Andrew Kaufman M.D.
Andrew Kaufman læge med speciale i psykiatri, be‐
skriver den oprindelige virus som exosomer, der er 
cellernes affald, som dannes naturligt inde i vores 
levende celler. Det er små bobler, som indeholder 
små forskellige proteiner/stoffer. Exosomernes 
membran består af det samme som cellens membran, 
og de kan gå i forbindelse med cellens membran og 
frigive deres indhold til det ekstra
-cellulære rum, hvor indholdet nu fungerer som 
kommunikation mellem cellen og resten af kroppen.

Det der udløser frigivivelse af exosomer, er i virkelig‐
heden: Toxiske substanser / stress (frygt, angst) / 
kræft / ioniseret stråling / infektion / sygdomme 
(uspecificeret i litteraturen) elektromagnetisk 
stråling – ingen undersøgelser.

Hans konklusion er klar.: Exosomer er altså et resul‐
tat og IKKE årsagen til sygdommen.

Hans opsigtsvækkende video kan du se her ved at 
klikke ind: Humanity is NOT a virus!

Hvad kan vi læse os frem til af mainstreamvi‐
denskaben:
Coronavirus (latin: Orthocoronavirinae) forkortet 
form CoV er en underfamilie af vira, som har været 
kendt helt tilbage fra 1930. Corona betyder ”Krone” 
eller ”Glorie”.

Ordet Virus kommer af den latinske betegnelse som 
betyder: ”slimet eller gift”. 

Det er almen viden at virus ikke er en celle, den har 
ingen cellemembran eller komponenter, så som 
stofskifte, der gør at den kan formere sig af sig selv. 
Den kan derfor ikke kaldes for en levende 
organisme, men fungerer som en snylter, der skal 
hægte sig på andre værtsceller og underkaste sig 
deres molekylære indre liv, for at kunne viderebringe 
kopier af sig selv og producere den næste generation 
af virus i andre værtsceller.

Virus består af genetisk materiale (DNA eller RNA) 
omgivet af en beskyttende proteinkappe, der på den‐
ne måde er i stand til at hægte sig fast på celler og 
derefter trænge ind i dem, hvis cellen vel og mærke 
er modtagelig. Det vil den være i det øjeblik, den er 
svækket.

Ud fra denne beskrivelse som er fuldt ud offentlig 

tilgængelig, er der heller ikke nogen egentlig 
ordentlig betegnelse af denne virus, og derfor kunne 
Dr. Andrew Kaufman godt have sin berettigelse her, 
som bestemt burde tages med ind i videnskabens 
søgelys.

Sammenhæng mellem exosomer og cytokin‐
storm?
Spørgsmålet er om der findes en sammenhæng mel‐
lem exosomerne og det som hedder cytokin-storm, 
som sættes i gang når kroppens immunforsvar 
aktiveres for voldsomt.

Sætter disse mekanismer i virkeligheden kroppens 
forsvar ud af spil, ved at igangsætte en for voldsom 
reaktion, hvor cellerne overbelastes? Er de således 
ikke er i stand til at beskytte kroppens indre vigtige 
biokemiske processer mod angreb udefra?

ACE-2 protein blokeres af spike protein
F.eks. oplyses der i den faglige litteratur at spike 
proteiner kan hæmme en vigtig komponent på cel‐
lernes overflade, som derved ikke længere kan være 
virksom.

Denne vigtige komponent hedder.: ACE-2 og er et 
protein-enzym.

Dens funktion har en forbindelse til lunger, (især 
dybt i lungerne), slimhinder i tarmsystemet, i svæl‐
get, i fine blodkar og nyrerne, hvis opgave er at for‐
tynde, ilte blodet og regulere blodtrykket, som også 
har en indvirkning på cellernes mitokondrier (kraft‐
værk), der leverer energi i form af ATP, som er 
cellens brændstof.

Når enzymet mindskes og ikke længere er virksomt 
som det skal, kan der ske en fortykning af blodplade‐
gennemstrømning, som klumper sig sammen (stase).

Det interessante er, at netop nogle af de rapportere‐
de, alvorlige bivirkninger efter covid-19 indsprøjt‐
ningerne, netop har være myocarditis (betændelse i 
hjertemusklen), kredsløbsproblemer, sår der 
pludselig ikke kan hele, blodpropper især i hjertet, 
pludselig hjertestop mv.

Inde på statistikker er hjerteproblematikker i vækst, 
desværre også inden for målgruppen af børn, der har 
fået Covid-19 stikkene.

Regeringen har kørt en indædt kampagne for at få os 
til at tage sprøjten. Ikke et ord om hvordan vi kan 
balancere kroppens immunforsvar.

Jeg mener vi mangler denne debat og informations‐
kilde.

Der er masser af fantastiske mennesker med faglig, 
brugbar viden inden for området, der allerede nu 
samarbejder inden for videnskab / emperisk viden 
samt læger / sygeplejersker / professorer / 
ortomolykære læger / heilpraktikere / biopater/ 
ernæringsteraputer / kloge koner og mænd / 
urtesagkyndige / homøopater/ akupunktør / 
cupping / lymfedrænage / dygtige psykologer mv.

I den kommende tid vil jeg være med til at bidrage 
med min viden om, hvordan du balancerer dit 
immunforsvar gennem kost, kosttilskud vitaminer, 
mineraler, urter, homøopati mv.

Jeg vil også skrive noget om udrensning, hvilke 
forholdsregler du skal tage og mange andre 
spændende ting.

Du kan i den kommende tid læse mine input på 
Folkepartiet JFK21.dk's hjemmeside:
sundhed.j�k21.dk

De bedste helse og sundhedshilsner fra
Berith Zenia Fagergaard
Ernæringsterapeut, biopat og urtemediciner

JFK21 får et nyt spændende 
sundhedsmagasin inde på 
hjemmesiden med råd om ba‐
lancering af kroppens immun‐
forsvar - læs med her:

Sundhed og immun‐
system over genteknik


