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af Dan Skorbach, Frontline Health, 16 sep 2022, LINK

I sjældne tilfælde kan en SARS-COV-2-infektion 
forårsage myokarditis. COVID-19-vacciner er også 
kendt for at forårsage det. Men når man sammen‐
ligner de to - en COVID-19-infektion versus en 
COVID-vaccine - er der lægelig enighed om, at en 
infektion er 14 gange mere sandsynlig for at 
forårsage myokarditis. Men en ny undersøgelse 
sætter spørgsmålstegn ved disse tal.

En ny undersøgelse fra University of Oxford, der 
er offentliggjort i American Heart Association's 
tidsskrift Circulation, viser, at en COVID-19-vaccine 
faktisk er fire gange mere tilbøjelig til at forårsage 
myokarditis hos mænd under 40 år end en COVID-
19-infektion. Det er også den første undersøgelse, 
der anerkender, at folk rent faktisk dør af 
vaccineinduceret myokarditis.

CDC har indtil nu ikke rapporteret om nogen dødsfald 
som følge af myokarditis på grund af COVID-19-
vacciner. Agenturet siger også, at COVID-19-vaccine 
myokarditis er "generelt mild". Men da vi kiggede på 
tallene i denne rapport, ser det slet ikke så mildt ud, i 
hvert fald ikke for visse aldersgrupper.

af Rhoda Wilson, The Exposé, 21. sep. 2022, LINK

En artikel fra 2012 offentliggjort af Child Health 
Safety er dukket op igen. Artiklen beskrev en artikel, 
der blev offentliggjort af en modig læge og undersø‐
gende medicinsk forsker, Lucija Tomljenovic, som 
gravede snavset op i 30 års hemmelige officielle 
udskrifter af møder i britiske regeringsvaccineko‐
mitéer og de angiveligt uafhængige medicinske 
"eksperter", der sad i dem med deres forbindelser til 
medicinalindustrien.

Lucija Tomljenovic, ph.d., er forsker i Neural 
Dynamics Research Group, Department of 

Ophthalmology and Visual Sciences ved University 
of British Colombia i Canada. Hun har stor erfaring 
med at undersøge sikkerheden ved vaccinead‐
juvanser.

Som Food Freedom News' Andrew Baker be‐
mærkede i en artikel året efter, viser de hemmelige 
officielle dokumenter, at regeringseksperter har:

1. Vidst at vaccinerne ikke virkede.
2. Vidst, at de forårsager de sygdomme, som de 

skulle forhindre.
3. Vidst at de er en fare for børn.
4. Samarbejdet om at lyve over for offentligheden.
5. Arbejdet på at forhindre studier i vaccine-

sikkerhed.
"Det er de samme vacciner, som er obligatoriske 
for børn i USA", skrev Baker.

Vi har genudgivet Child Health Safety's artikel 
nedenfor.  Den originale er arkiveret her, LINK

Tak til Lioness of Judah Ministry for at gøre 
opmærksom på disse værdifulde artikler.
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