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af Berith Zenia Fagergaard - Biopat, 
Ernæringsvejleder og Phytoterapeut (urtemedi‐
cin), sep. 2022--

Vi hører fra tid til anden om senfølger ved covid19, 
mens senfølger ved injektioner fra den eksperi‐
mentelle covid19 sprøjte samt ved den overdrevne 
brug af sprit, masker og testpinde negligeres.

Der er registreret over 1000 mulige bivirkninger 
og voldsomme mange dødsfald ved de forskellige 
Covid19 sprøjter. F.eks. er der sket en stigning op til 
500% blandt unge, der har fået hjerte betændelse i 
årene 2021 og 2022.

Håndsprit ødelægger hudens naturlige forsvar. 
Masker beskytter ikke mod virus og kan give angst 
og vejrtrækningsbesvær. Næsepodninger kan give 
gener, såsom næseblod, smerter, ørepine, udtørring 
og sårdannelse i slimhinder som være med til at 
påvirke lugtesansen mv.

Kan disse massive angreb, tilsammen svække 
kroppens immunforsvar og i virkeligheden være med 
til at forværre det samlede billedet ved influenza/
covid19 symptomer?

Regeringen varsler igen dette efterår, en ny omgang 
epidemi, mens der er blevet indkøbt for store 
summer af borgernes skattekroner, på nye 
eksperimentelle sprøjter.

Restriktioner med afstand, isolation, tests, mund‐
bind og håndsprit vil angiveligt blive genindført.

Der postuleres at flokimmunitet opnås gennem 
sprøjterne, selvom data har vist, at covid19 
sprøjterne svækker immunsystemet og gør folk syge 
som aldrig før. Tusindvis af borgere har fået 
konstateret bivirkninger, mens overdødeligheden i 
Danmark stiger og fødsler er dalende. Tal fra lande 
verden over viser samme billede, mens medierne er 
tavse.

De mange forskellige restriktioner 
angriber og medvirker til at svække 
vores immunforsvar
For at forstå vores immunforsvar, er det nødvendigt 
at dykke ind i viden om hvordan immunforsvaret 
fungerer: Det består nemlig af 2 dele: Det uspecifikke 
og specifikke immunforsvar med hver deres 
funktion, som indgår i et tæt samarbejde.

Det oversete faktum er, at håndsprit, tests og 
mundbind angriber det forsvar, som har at gøre med 
vores hud og slimhinder, som interagerer med det 
andet forsvar, hvilket tilsammen svækker kroppen. 
Derfor har jeg skrevet denne artikel, så du som 
borger kan få en større viden om din egen krop og 
bedre kan passe på den.

Ordet ” Immunologi” stammer fra det 
latinske ord ”immunis”, som betyder 
”fri for”        
Helt tilbage fra 430 f.Kr. har man fundet skriftlige 
data på mennesker der overlevede og ikke selv blev 
syge, når de plejede pestramte patienter. Man fandt 
ud af, at det skyldtes flokimmunitet, der balancerede 
kroppens immunforsvar mod selv mod at blive syg‐
domsramt.

Man kunne 
kalde forsvaret 
det uspecifikke 
og specifikke 
immunforsvar, 
for den ”ydre” og 
den ”indre hær.”

Immunforsvaret modnes gennem 
samspil mellem den indre og ydre hær
Den ydre hær (det 
uspecifikke forsvar) er 
den første fysiske kon‐
takt, der danner en barri‐
ere/grænse udenfor 
huden eller tarmvæggen. 
Den findes i hud, hår, 
sved, slimhinder, tårer og enzymer i mave-tarm-
kanalen. Kommer der ubudne gæster, aktiveres dette 
forsvar straks, som sender små ihærdige soldater 
afsted til at gå i gang med at angribe, æde, fortære de 
uvelkomne gæster. De viderebringer informationer 
til det specifikke forsvar (Den indre hær), der herved 
får mulighed for at registrere dem til en anden gang, 
hvis de igen skulle komme uventet på besøg. De 
kendetegnes bl.a. som dem, der kan danne antistoffer 
mod fremmede stoffer.

Immunforsvaret skal kunne andet end 
kun at angribe, som er det specifikke 

forsvars opgave
Hæren skal kunne andet 
end angreb. Hver gang 
forsvaret angribes udefra, 
trænes og indsamles 
informationer fra 
tidligere erfaringer, der 

aktiverer den ”indre hær” til at stå parat til enten at 
rykke ud, eller til at stoppe ”kampen” og kalde 
”tropperne hjem”, når missionen er blevet udført. 

Denne modningsproces er af stor betydning for 
dannelse af et solidt og funktionelt immunforsvar.

Et overaktivt immunforsvar kan resultere 
i at autoimmune sygdomme kan opstå
Et umodent, overaktivt immunforsvar kan resultere  
i at angribe immunsystemet uhensigtsmæssigt, 
hvorved autoimmune sygdomme kan opstå.

Denne ”fejlkodning” kan 
ske hvis kroppens over‐
belastes gennem længere 
tid ved f.eks.: Stress, 
manglende søvn, medi‐
cin, frygt, sukker, kun‐

stige sødemidler og tilsætningsstoffer, sprøjtemidler 
der findes i konventionelt landbrug, forarbejdet og 
udpint mad/høj højpasteuriserede homogeniserede/
steriliserede  og langtidsholdbare fødeemner, junk‐
food, GMO, billige harske olier og margariner/
stråling/tungmetaller etc. Men også vacciner har 
været i søgelys i årevis hos forskere og læger og 
andre behandlere, som også nu giver grund til 
alvorlig bekymring af den ikke gennemtestede 
covid19 sprøjte.

Hvad med den eksperimentelle covid19 
sprøjte; danner den også autoimmunitet?
Man kender ikke til langtidseffekterne ved denne ek‐

Senfølger fra covid19 sprøjter, 
sprit, masker og test‐
pinde som ingen
taler om


