
Tiesitkö, että KORONAINJEKTIOT 
SEKOITTAVAT JA VAHINGOITTAVAT 
IMMUUNIJÄRJESTELMÄÄMME:

➢ Koronaroinjektiot  voivat  saada aikaan ihmisen immuunipuolustuksen
ylivirittymisen eli ADE:n1.  Tällöin  koronavirus voi aiheuttaa ihmi-
sessä pahemman taudin kuin mitä olisi ilmennyt ilman  injektiota.
Aikaisempiin  koronavirusepidemioihin  ei  saatu  kehitettyä  rokotetta,
koska  rokotekokeilujen  synnyttämä  ADE  teki koe-eläimet  vakavasti
sairaiksi tai tappoi ne2.

➢ Koronapistokset saavat monet ihmisen solut tuottamaan piikkiproteii-
neja, jotka ilmenevät solun ulkopinnalla. Näin muuntuneita soluja syn-
tyy verisuonten seinämiin. Sairastetun covid-19-taudin, muiden korona-
virusinfektioiden tai aikaisemman koronainjektion seurauksena viritty-
nyt  immuunijärjestelmämme  hyökkää  piikkiproteiineilla  varustettuja
soluja  vastaan ja  tappaa ne,  minkä  seurauksena verisuonet alkavat
vuotaa ja syntyy vaarallisia tukoksia3.

➢ Pfizerin  ja  Modernan  injektiot perustuvat  geneettisesti  manipuloi-
tuun virus-RNA-molekyyliin. Manipuloinnin tarkoitus on estää luon-
taista immuunijärjestelmää tuhoamasta molekyyliä4.

➢ On havaittu, että tämän molekyylin ruiskuttaminen ihmiseen heiken-
tää luontaista immuunijärjestelmäämme,  mikä voi johtaa vakaviin
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ongelmiin ihmisen kohdatessa muita viruksia. Tämä voi olla myös vaa-
rallista annettaessa influenssa- tai muita rokotteita.5

➢ Koronainjektion seurauksena ihmisen kehossa syntyvän piikkiproteii-
nin  on  havaittu  heikentävän  toista  keskeistä  puolustusjärjestel-
määmme, hankittua immuniteettia. Piikkiproteiini häiritsee mekanis-
mia, jonka avulla imusolumme tuottavat vasta-aineita6.  Kutakin virus-
tai  bakteerilajia  tai  myrkkyä varten erikseen tuotetuilla  vasta-aineilla
elimistömme puolustautuu tunkeilijoita vastaan.

➢ Koronapiikin  aiheuttamaan  immuniteetin  heikkenemiseen  viittaavat
myös aisoissa pidettyjen virusten ja syövän alkujen aktivoituminen
injektion jälkeen.  Tästä  kertoo esimerkiksi  vyöruusun puhkeaminen
useilla koronainjektion saaneilla7. Tämän sairauden aiheuttaa varicella-
zostervirus, jota ihmisillä yleisesti esiintyy piilevänä.

➢ Myös monien  muiden yleisessä käytössä olevien  rokotteiden (esim.
DTP) on havaittu heikentävän yleistä vastustuskykyä8.
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