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af Philip James, 15. dec. 2022, LINK
Det er de utrolige påstande fra MP Andrew Bridgen, 
der fremsatte dem i Underhuset tirsdag. Mr. Bridgen, 
det konservative parlamentsmedlem for North West 
Leicestershire, sagde:

"Jeg er blevet gjort opmærksom på af en whi ‐
st  le blower fra en meget pålidelig kilde, at en af 
disse institutioner dækker over klare data, der 
viser, at mRNA-vaccinen øger betændelsen i 
hjer  t  ets arterier. Den dækker over dette af frygt 
for at miste finansiering af medicinalindustri ‐
en."

"Lederen af den kardiologiske forsknings ‐
afdeling har en fremtrædende lederrolle hos 
British Heart Foundation, og jeg er skuffet over 
at sige, at han har udsendt fortrolighedserklæ ‐
ringer til sit forskerhold for at sikre, at disse 
vigtige data aldrig ser dagens lys."

Afsløringen af, at ledende medarbejdere i British Heart 
Foundation har samarbejdet med Pfizer om at under‐
trykke sandheden om deres produkter, følger efter 
fondens tv-reklame fra 2021 med en pige, der får et 
pludseligt hjerteanfald, mens hun spiller fod bold. Kri‐
tikere mente, at dette var et klart forsøg på at normali ‐
sere hjerteanfald hos børn.  Det lignede et åbenlyst 
forsøg på at "omdefinere" myokarditis og pe  rikarditis 
som noget almindeligt hos børn og unge voksne.

I reklamen (klik på billedet nedenfor) hæv ‐
des det, at hjerteanfald hos børn er normalt, og 
at hvis du sender dem penge, vil de bruge dem til 
at finansiere forskning med henblik på at finde 
en kur.  Reklamen blev oprettet på nøjagtig 
sam   me tidspunkt, hvor fonden skjul te klare 
data, der afslørede, at mRNA-vaccinen var årsag 
til stigningen i antallet af hjerteanfald. 

At bede om donationer for at hjælpe med at 
finde en kur mod hjerteanfald hos børn, når de i 
hemmelighed hele tiden har kendt årsagen, er 
virkelig et nyt lavpunkt.

Den fulde udskrift af debatten om skadevirkninger 
af vacciner i Parlamentet kan ses her, LINK 

British Heart Foundation sam  ar‐
bejdede med Big Pharma for at 
dække 
o ver vacci ‐
ne  hj er    te ‐
ska de, 
siger MP
En ledende 
person i British 
Heart Foundation 
skjuler beviser
for, at Covid-
vaccinen 
forårsager 
hjerteskader.

BREAKING NEWS: En fremtrædende leder af British Heart 
Foundation har konspireret for at dække over forskning, 
der forbinder mRNA-stik med hjertebetændelse, siger 
British MP@TheBHF @SteveBarclay @ABridgen pic.twit‐
ter.com/VVWPfNmGhk

-James Freeman (@JamesfWells) Dec. 13, 2022, LINK

((DDuu  hhaavvddee  rreett  mmeedd  hheennssyynn  ttiill  ddeennnnee  aannnnoonnccee))

I 1918 opstillede New 
Zealand inhalations   ‐
kamre fyldt med zink  ‐
sulfat. For at kunne 
rejse med tog skulle 
folk fremvise papir er, 
der beviste, at de var 
blevet behandlet.

Det forårsagede skader på lungerne og 
halsen, hvilket gjorde folk mere 
modtagelige for infektioner. Videnskab!

https://www.visionnews.online/post/british-heart-foundation-colluded-with-big-pharma-to-cover-up-vaccine-heart-damage-says-mp
https://twitter.com/JamesfWells/status/1602768194308956160?ref_src=twsrc%5Etfw
https://hansard.parliament.uk/Commons/2022-12-13/debates/EAB2E8A2-A721-47DD-A79C-4EFD10F10C2D/VaccinesPotentialHarms
https://youtu.be/JRJ3rFQ6U5s

