Badania: szczepionka mRNA
może powodować „tragiczne, a
nawet katastrofalne” skutki
uboczne

Recenzowane amerykańskie badanie wykazało, że eksperymentalna
‘szczepionka na COVID’, która jest wprowadzana na rynek na
całym świecie, stwarza wiele poważnych niepożądanych skutków
ubocznych.
Badanie z maja 2021 r. zatytułowane „Gorsze niż
choroba? Przegląd niektórych możliwych niezamierzonych
konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19” opublikowanw
w International Journal of Vaccine Theory, Practice and
Research, zostało przeprowadzone przez starszego naukowca dr
Stephanie Seneff z MIT Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory oraz specjalistę w dziedzinie
onkologii naturopatycznej dr Greg Nigh.
Badanie dokładnie analizuje możliwe ścieżki, w których
eksperymentalne szczepionki mRNA firm Pfizer i Moderna mogą
powodować poważne niekorzystne skutki u zaszczepionych osób.
„Oba są dostarczane przez wstrzyknięcie do mięśni i oba
wymagają przechowywania w głębokim zamrożeniu, aby zapobiec
rozpadowi RNA” – stwierdzili Seneff i Nigh.
„Dzieje się tak, ponieważ w przeciwieństwie do dwuniciowego
DNA, które jest bardzo stabilne, produkty jednoniciowego RNA

są podatne na uszkodzenia lub bezsilne w wysokich
temperaturach i muszą być utrzymywane w ekstremalnie niskich
temperaturach, aby zachować ich potencjalną skuteczność”.
„Ta forma mRNA dostarczona w szczepionce nigdy nie występuje
w naturze, a zatem może mieć nieznane konsekwencje…
manipulacja kodem życia może prowadzić do całkowicie
nieoczekiwanych
negatywnych
skutków,
potencjalnie
długoterminowych lub nawet trwałych”.
Badanie wyjaśniło, w jaki sposób jeden znaczący efekt uboczny
szczepionki, zwany wzmocnieniem zależnym od przeciwciał (ADE),
jest wywoływany przez białka kolczaste wytwarzane w ludzkim
ciele poprzez wstrzyknięcie mRNA.
„Szczepionki mRNA ostatecznie dostarczają wysoce antygenowe
białko kolczaste do komórek prezentujących antygen. Jako
takie, przeciwciała monoklonalne przeciwko białku kolczastemu
są oczekiwanym rezultatem obecnie stosowanych szczepionek
mRNA” – napisali Seneff i Nigh.
„Stwierdzono, że ludzkie przeciwciała monoklonalne białek
kolczastych wytwarzają wysoki poziom krzyżowo reagujących
przeciwciał przeciwko endogennym ludzkim białkom. Biorąc pod
uwagę dowody tylko częściowo przeanalizowane tutaj, istnieje
wystarczający powód, aby podejrzewać, że przeciwciała
przeciwko białku kolczastemu przyczynią się do ADE wywołanego
wcześniejszą infekcją lub szczepieniem SARS-CoV-2, co może
objawiać
się
ostrymi
lub
przewlekłymi
stanami
autoimmunologicznymi i zapalnymi”.
Badanie dostarczyło również dowodów na szczepionkowe
rozpraszanie, prionowe i neurodegeneracyjne choroby oraz
warianty koronawirusa wywołane przez zaszczepienie mniejszości
społeczeństwa.
Badanie

zakończyło

się

sugestią,

że

instytucje

zdrowia

publicznego stosują bardziej ostrożne podejście do
udostępniania
społeczeństwu
nowych
eksperymentalnych
technologii, zamiast spieszyć się z zaszczepieniem wszystkich,
gdy dane długoterminowe nie zostały jeszcze zebrane.
„Polityka publiczna dotycząca masowych szczepień generalnie
opierała się na założeniu, że stosunek ryzyka do korzyści dla
nowych szczepionek mRNA to ‚slam dunk’. Wraz z trwającą na
szeroką skalę kampanią szczepień w odpowiedzi na ogłoszony
międzynarodowy stan zagrożenia COVID-19, rzuciliśmy się do
eksperymentów ze szczepionkami na skalę światową” – napisali
Seneff i Nigh.
„Powinniśmy przynajmniej skorzystać z danych dostępnych z tych
eksperymentów, aby dowiedzieć się więcej o tej nowej i
wcześniej nietestowanej technologii. A w przyszłości wzywamy
rządy do większej ostrożności w obliczu nowych
biotechnologii”.
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