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RIO DE JANEIRO, BRAZIL - Svenske laboratorieun‐
dersøgelser tyder på, at mRNA fra "vaccinerne" 
integrerer sig selv i menneskets celle-DNA. Det 
betyder, at en indsprøjtning med Pfizer-vaccinen, 
selv hvis den tages én gang, permanent kan ændre 
DNA'et i de berørte celler.

I over et år har vi fået at vide, at mRNA-vacciner, 
herunder Pfizer og Moderna, ikke integrerer sig i 
menneskets celle-DNA.

Artiklen viser, at Pfizers mRNA-vaccine in vitro 
ved hjælp af en menneskelig levercellelinje anvender 
et naturligt omvendt transkriptaseenzym kaldet 
LINE-1, og at vaccinens genetiske kode omvendt 
transskriberes ind i DNA'et.

Det forklares også, at vaccine mRNA faktisk 
transporteres til leveren som et af de foretrukne 
steder (de andre steder er, som vi hørte, æggestokke 
med mere).

Hvad betyder det? Normalt gør vores celler det 
omvendte: cellekernen, hvor DNA'et befinder sig, 
udtrykker en bestemt DNA-kode baseret på cellens 
forhold og producerer naturligt, menneskeligt 
messenger RNA.

Dette messenger RNA rejser ud af kernen, hvor 
det udtrykkes til proteiner, der er nødvendige for 
celleopbygningen. Det er sådan, at organismer i 
vækst udtrykker forskellige genetiske programmer 
for at dyrke muskelceller eller hjerneceller osv.

Denne proces kaldes "transkription".

I mange år erklærede Molekylærbiologiens centrale 
dogme, at "omvendt transskription" - at flytte den 
genetiske kode fra RNA tilbage til den hellige 
cellekerne og omkode DNA'et - var umulig.

Til sidst indså forskerne, at det er muligt under 
forskellige betingelser. For eksempel er HIV RNA-
virussen i stand til det, og den omprogrammerer 
vores DNA til at producere kopier af det. HIV er den 
virus, der forårsager AIDS.

For at foretage omvendt transkription er der brug 
for enzymer, der kaldes "omvendte transkriptaser". Et 
af dem hedder LINE-1.

Tilsyneladende får Pfizers mRNA-vaccine cellerne 
til at producere dette LINE-1-enzym, hedder det i 
undersøgelsen.

Efter at have set LINE-1 reverse transkriptase 
stige, testede de for ændringer i DNA'et for at sikre, 
at de ikke opfanger RNA'et i stedet.

I betragtning af at Sars-Cov-2 "spike-protein" har 
en kræftkode fra Moderna 2017' patent 9,587,003, er 
det bydende nødvendigt at finde ud af konsek‐
venserne af denne omvendte transkription, og om de 
vaccinerede nu har en uønsket genetisk kode 
indlejret i deres DNA.

Af særlig interesse er det, om denne mRNA-
inducerede omvendte transskription påvirker 
"kimlinjen", såsom æg og sædceller, og om den også 
påvirker fosteret hos gravide mødre.

Download undersøgelsen her, LINK

Ny undersøgelse fra 
Sverige tyder på, at 
Pfizer mRNA 
faktisk integreres i 
vores DNA

Vi sagde aldrig den ville stoppe 
smitte af andre med corona

Jo I gjorde

Jo I gjorde

Vi sagde aldrig den ville 
beskytte mod corona

See derovre!
Der er krig i Ukraine

Når du ikke vil
spille russisk musik

Men ikke kan sige nej til 
at spille russisk roulette

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/new-study-from-sweden-says-pfizer-mrna-does-indeed-integrate-into-your-dna/
https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/02/Pfizer-RNA-into-DNA.pdf

