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Evropská unie konečně přiznala, že vakcíny proti Covid-
19 ničí váš imunitní systém
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Evropská unie (EU) konečně přiznala, že vakcíny proti koronaviru způsobujícího
onemocnění COVID-19 ničí imunitní systém a dělají lidi náchylnějšími nejen na covid, ale i
na všechny ostatní nemoci.

Podle Evropské lékové agentury (EMA) by užívání posilujících dávek vakcín proti Covid-19
každé čtyři měsíce mohlo oslabit imunitní systém a vyčerpat lidi. (Související: Katarská
studie zjistila, že mRNA vakcíny skutečně snižují imunitu proti Covid-19 )

EU chce navzdory zjištěním pokračovat v očkování

Navzdory uvedenému odhalení Evropská unie stále doporučuje, aby si lidé dávali vakcíny i
posilovací dávky. Co chce EMA změnit, je čas mezi posilovacími dávkami.

„Posilovací dávky lze podat jednou nebo možná dvakrát, ale není to něco, o čem bychom si
měli myslet, že se dá neustále opakovat,“ řekl Marco Cavaleri, vedoucí oddělení biologických
zdravotních hrozeb a strategie vakcín agentury EMA.

„Musíme přemýšlet o tom, jak můžeme přejít ze současné pandemie na endemičtější
prostředí.“
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Toto závažné odhalení EMA však nezabránilo Evropské unii ve schvalování dalších dávek
vakcín pro své obyvatelstvo.

Agentura EMA a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) schválily
doporučení, které lidem ve věku 60 až 79 let poskytne druhou posilovací dávku mRNA
vakcín proti Covid-19.

Lidé s různými predispozicemi, které je činí náchylnějšími k nemocem, jsou nyní také
oprávněni dostat druhou posilovací dávku mRNA vakcíny v 27členném bloku.

Schvalování dalších dávek pro zranitelnější segmenty populace se údajně unáhlilo po
nedávném nárůstu počtu infekcí na možná nejočkovanějším kontinentu planety.

„Vzhledem k tomu, že počet případů a počet hospitalizací opět narůstá i přes letní období,
vyzývám všechny, aby se co nejdříve daly očkovat a posílit,“ řekla evropská komisařka pro
zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides.

„Není čas na zahálení.

Vyzývám členské státy, aby okamžitě zavedly programy druhé posilovací dávky pro každého
nad 60 let, jakož i pro všechny zranitelné osoby,“ dodala.

Ředitelka ECDC Andrea Ammonová rovněž tvrdí, že kontinent zaznamenává „rostoucí míru
nových případů Covid-19 a rostoucí trend v hospitalizacích, včetně JIS-ek a jejich
obsazenosti v několika zemích“.

„To signalizuje začátek nové vlny Covid-19 v celé Evropské unii,“ řekla Ammonová.

„Stále je příliš mnoho jedinců ohrožených závažnou infekcí Covid-19, které musíme co
nejdříve chránit (očkovat).“

S počtem očkování proti Covid-19 stoupá pravděpodobnost úmrtí

Hostitel pořadu The Daily Veracity Vincent James poznamenal, že ani úprava času mezi
posilovacími očkováními pravděpodobně nic nezmění a lidé budou stále pociťovat
oslabující účinky po podání vakcín.

„Pokud vakcína a opakované dávky vakcíny zničí váš imunitní systém, což nedávno přiznala
i Evropská unie, pak budete náchylnější ke všem chorobám,“ varoval James.

„A pokud vás to činí náchylnějšími i na jiné nemoci, pak je pravděpodobnější, že zemřete,
protože vakcína zničí vaši imunitu.“

James varoval lidi, aby si nedali byť jen jednu vakcínu proti Covid-19, protože důkazy
poukazují na skutečnost, že nejen že ničí imunitní systém, ale „vás i přímo zabijí“.
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Více informací o vakcínách proti Covid-19 naleznete na stránce Immunization.news .

Také si prohlédněte následující klip z pořadu „The Daily Veracity“ (v angličtině), ve kterém
moderátor Vincent James hovoří o tom, jak EU konečně připustila, že vakcíny proti COVID-
19 ničí lidský imunitní systém:
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