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-EN ÖVERSIKT AV HISTORIEN

COVID-19 "vacciner" är genterapi

Analys av Dr. Joseph Mercola  Fakta kontrollerad

mRNA "vacciner" skapade av Moderna och P�zer är genterapier. De uppfyller alla

de�nitioner av genterapi och ingen av de�nitionerna för ett vaccin. Detta är viktigt

eftersom du inte kan ge en genterapi mot COVID-19 mer än att du kan tvinga hela

befolkningen att genomgå genterapi för en cancer som de inte har och kanske aldrig

riskerar att



mRNA innehåller genetiska instruktioner för framställning av olika proteiner. mRNA

"vacciner" levererar en syntetisk version av mRNA till dina celler som bär instruktionen

att producera SARS-CoV-2 spikproteinet, antigenet, som sedan aktiverar ditt

immunsystem för att producera antikroppar



Den enda som gynnas av ett "mRNA" -vaccin är den vaccinerade individen, eftersom

allt de är avsedda att göra är att minska kliniska symptom i samband med S-1-

spikproteinet. Eftersom du är den enda som kommer att dra nytta av det, är det ingen

mening att kräva att du accepterar riskerna med terapin "till det större bästa" i ditt

samhälle



Eftersom "vacciner" från mRNA inte uppfyller den medicinska och/eller juridiska

de�nitionen av ett vaccin - åtminstone inte förrän CDC omde�nierat "vaccin" - är

marknadsföringen av dem som sådan en bedräglig praxis som bryter mot lagen som

reglerar reklam för medicinsk praxis.



SARS-CoV-2 har inte ens bevisats vara orsaken till COVID-19. Så en genterapi som

instruerar din kropp att producera ett SARS-CoV-2-antigen-det virala spikproteinet-kan

inte sägas vara förebyggande mot COVID-19, eftersom de två inte har visat sig ha

orsakssamband
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Denna artikel publicerades tidigare den 16 mars 2021 och har uppdaterats med ny

information.

I takt med att krav på obligatorisk COVID-19-vaccination växer runt om i världen, blir

det allt viktigare att förstå vad dessa injektioner faktiskt är. MRNA "vaccinerna" som

skapats av Moderna och P�zer är i själva verket genterapier.

Intressant nog hävdar mainstreammedia, faktakontrollanter och olika

branschfrontgrupper att påståendet om genterapi är falskt, även om varje detalj om

vaccinerna ropar annars. Varför sprider de denna desinformation? Varför vill de inte

att du ska veta vad dessa injektioner egentligen är?

mRNA "Vacciner" uppfyller inget av kriterierna för ett vaccin

För att börja, låt oss ta en titt på några grundläggande de�nitioner av ord. När dessa

genterapier introducerades var de�nitionen av vaccin enligt US Centers for Disease

Control and Prevention: 

"En produkt som stimulerar en persons immunsystem att producera immunitet

mot en speci�k sjukdom, som skyddar personen från den sjukdomen."

Immunitet de�nierades i sin tur som:

"Skydd mot en infektionssjukdom", vilket betyder att "Om du är immun mot en

sjukdom kan du utsättas för den utan att bli smittad."

Det är CDC: s medicinska de�nition, som gällde fram till 1 september 2021 - en detalj

som jag kommer att gå in på i nästa avsnitt. Den juridiska de�nitionen, i de få fall där

den har varit detaljerad, är lika entydig:

Iowa -kod  - "Vaccin betyder ett speciellt framställt antigen som administreras

till en person i syfte att ge immunitet."

Washington delstatskod  - "Vaccin betyder en beredning av en dödad eller

försvagad levande mikroorganism, eller en bråkdel därav ..." Stadgan anger också

att ett vaccin "vid immunisering stimulerar immunitet som skyddar oss mot

sjukdom ..."
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Dessa de�nitioner, både medicinska och juridiska, ger problem för mRNA "vacciner",

eftersom:

mRNA -injektioner ger inte immunitet. Moderna och P�zer erkänner båda att

deras kliniska prövningar inte ens tittar på immunitet. Som sådan uppfyllde de

inte CDC: s medicinska och/eller juridiska de�nition av ett vaccin.

De hämmar inte överförbarhet av SARS-CoV-2-infektion. Som sådan uppfyller de

inte den medicinska och/eller juridiska de�nitionen av ett vaccin - det vill säga

tills CDC ändrade sin de�nition av vaccin.

Ordböcker och CDC: s försök att skriva om medicinska villkor

Vi ska inte luras av försök att villkora allmänheten att acceptera omde�nierade

villkor. I februari 2019 de�nierade Merriam-Webster  "vaccin" som "ett preparat av

dödade mikroorganismer, levande försvagade organismer eller levande helt virulenta

organismer som administreras för att producera eller arti�ciellt öka immuniteten mot

en viss sjukdom." Senast den 26 februari 2021 hade de uppdaterat de�nitionen av

"vaccin" till: 

"Ett preparat som administreras (som genom injektion) för att stimulera

kroppens immunsvar mot en speci�k infektionssjukdom:

a: ett antigent preparat av ett typiskt inaktiverat eller försvagat ... patogent

medel (t.ex. en bakterie eller ett virus) eller en av dess komponenter

eller produkter (t.ex. ett protein eller ett toxin)

b: en beredning av genetiskt material (såsom en sträng av syntetiserat

budbärar -RNA) som används av kroppens celler för att producera en

antigen substans (såsom ett fragment av viruspikeprotein) "

Låt oss vara tydliga. Merriam-Webster dikterar inte medicinsk terminologi. Det kan

dock användas för att förvirra människor. För närvarande visar alla medicinska

ordböcker fortfarande den traditionella de�nitionen av vaccin,  som Merriam-

Webster gjorde fram till i år. Som sagt, jag skulle inte bli förvånad om det också görs

ändringar där, så småningom, om felaktig uppfattning av COVID-19-mRNA-vacciner

får stå kvar.
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Å andra sidan, månader efter Merriam-Websters förändring, beslutade CDC att ändra

de�nitionen av vaccin  på ett sådant sätt att det bättre matchar vad mRNA-

genterapier gör. Av en slump gjorde CDC den revideringen bara en vecka efter att FDA

gav fullt godkännande för P�zers genterapi, nu kallad Comirnaty. 

Nu, från och med den 1 september 2021, är CDC: s de�nition av ett vaccin ett

"preparat som används för att stimulera kroppens immunsvar mot sjukdomar."

Skillnaderna i de�nitionerna är subtila men tydliga: Den första de�nierade ett vaccin

som något som kommer att "producera immunitet". Men eftersom COVID-19-

vaccinerna inte är avsedda att stoppa infektionen utan snarare för att bara minska

graden av infektion blir det uppenbart att den nya de�nitionen skapades speci�kt för

att täcka COVID-genterapierna.

mRNA -terapi uppfyller inte direktivet om folkhälsan

Det �nns också frågan om huruvida en genterapi kan vara obligatorisk, och detta kan

hänga på att det accepteras som ett vaccin. Högsta domstolens dom 1905 i

Jacobson mot Massachusetts  fastslog i huvudsak att kollektiv förmån ersätter

individuell förmån.

“ Eftersom mRNA -terapier inte gör personen
immun och inte hämmar överföringen av viruset kan
de inte kvalificera sig som en folkhälsomätning som
kan ge kollektiv nytta som överträffar individuell
risk och därför inte kan ges mandat. ”

På ett annat sätt hävdar domen (även om juridiska experter avviker från några av de

�nare detaljerna i dess tolkning) att det är acceptabelt att vissa individer skadas av

ett folkhälsodirektiv så länge det gynnar kollektivet. Men om vaccination är en

folkhälsoåtgärd som är avsedd att skydda och gynna kollektivet, skulle det behöva

åstadkomma två saker:

1. Se till att den vaccinerade personen är immun mot sjukdomen.
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2. Hämma överföring av sjukdomen från den vaccinerade personen till andra

individer.

Vi är nu tillbaka till det ursprungliga problemet att mRNA-behandlingar för COVID-19

inte uppnår något av dessa saker. Eftersom dessa genterapier inte gör personen

immun och inte hämmar överföring av viruset, kan de inte betraktas som en

folkhälsomätning som kan ge kollektiv nytta som överträffar individuell risk.

Tvärtom, den enda som gynnas av ett mRNA "vaccin" är individen som får genterapin,

eftersom allt de är utformade för att göra är att minska de kliniska symptomen som

är associerade med S-1 spikproteinet.

Med andra ord kommer de inte att hindra dig från att bli sjuk med SARS-CoV-2; de ska

bara minska dina infektionssymtom om eller när du blir smittad. Att vaccinera sig

skyddar alltså ingen annan än dig själv. Eftersom du är den enda som kommer att dra

nytta av (mindre allvarliga COVID-19-symtom vid infektion), är motiveringen att

acceptera riskerna med terapin "till det bästa för ditt samhälle" uppenbart irrationell.

Marknadsföring av mRNA -terapi som vaccin bryter mot
federal lag

Eftersom mRNA "vacciner" inte uppfyller den medicinska och/eller juridiska

de�nitionen av ett vaccin som ger immunitet, kallas det vacciner och marknadsför

dem som sådant, är en bedräglig praxis som bryter mot  15 US Code Section 41 i

Federal Trade. Commission Act,  lagen som reglerar reklam för medicinsk praxis.

Bristen på genomförda mänskliga prövningar sätter också dessa mRNA -produkter i

strid med 15 US Code Section 41. Enligt denna lag,  är det olagligt att annonsera

"att en produkt eller tjänst kan förebygga, behandla eller bota mänsklig sjukdom om

du inte har kompetent och pålitligt vetenskapligt bevis, inklusive, när så är lämpligt,

välkontrollerade kliniska studier på människa, vilket styrker att påståendena är sanna

vid den tidpunkt då de görs. "

Här är problemet: Den primära slutpunkten i COVID-19 "vaccin" -försöken är inte en

verklig slutpunkt för vaccinförsök eftersom återigen slutpunkter för vaccinförsök har

att göra med immunitet och minskning av överföring. Ingen av dem mättes.
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Dessutom är viktiga sekundära slutpunkter i Moderans prövning förebyggande av

svår COVID-19-sjukdom (de�nierad som behov av sjukhusvistelse) och förebyggande

av infektion med SARS-CoV-2, oavsett symptom.  Men Moderna mätte faktiskt

inte infektionshastigheten och uppgav att det var för "opraktiskt" för att göra det.

Det betyder att det inte �nns några tecken på att denna genterapi kan påverka

infektioner, på gott och ont. Och om du inte har några bevis kan du inte uppfylla

kraven i US Code som säger att du måste ha "kompetent och pålitligt vetenskapligt

bevis ... som styrker att påståendena är sanna."

Det som gör saken värre, både P�zer och Moderna eliminerar nu sina kontrollgrupper

genom att erbjuda det riktiga vaccinet till alla placebomottagare som vill ha det. 

Studierna ska pågå i hela två år, men genom att eliminera kontrollgruppen blir det

nästan omöjligt att bestämma effektivitet och risker.

Vad gör COVID -vacciner genterapi?

OK. Låt oss gå vidare till de�nitionen av "genterapi". Som beskrivs på

MedlinePlus.govs sida "Vad är genterapi": 

"Genterapi är en experimentell teknik som använder gener för att behandla

eller förebygga sjukdom ... Forskare testar �era metoder för genterapi,

inklusive: ... Att introducera en ny gen i kroppen för att bekämpa en sjukdom

...

Även om genterapi är ett lovande behandlingsalternativ för ett antal

sjukdomar (inklusive ärftliga sjukdomar, vissa typer av cancer och vissa

virusinfektioner), förblir tekniken riskfylld och undersöks fortfarande för att

säkerställa att den kommer att vara säker och effektiv. Genterapi testas för

närvarande endast för sjukdomar som inte har några andra botemedel. "

Här är det värt att notera att det �nns många olika behandlingar som har visat sig

vara mycket effektiva mot COVID-19, så det kvali�cerar verkligen inte som en

sjukdom som inte har något botemedel. Till exempel visar forskning att det

antiparasitiska ivermektinet försämrar SARS-CoV-2 spikproteins förmåga att fästa

vid ACE2-receptorn på humana cellmembran. 
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Det kan också hjälpa till att förhindra blodproppar genom att binda till SARS-CoV-2

spikprotein. Detta förhindrar att spikproteinet binder till CD147 på röda blodkroppar

och utlöser klumpning. 

Det är därför vettigt att genterapi bör begränsas till obotliga sjukdomar, eftersom det

är den enda gången som det kan vara motiverat att ta drastiska risker. Som sagt, så

här de�nierar US Food and Drug Administration genterapi: 

"Mänsklig genterapi försöker modi�era eller manipulera uttrycket av en gen

eller att ändra de biologiska egenskaperna hos levande celler för terapeutiskt

bruk. Genterapi är en teknik som modi�erar en persons gener för att

behandla eller bota sjukdomar. Genterapier kan fungera med �era

mekanismer :

• Ersätter en sjukdomsframkallande gen med en frisk kopia av genen

• Inaktivera en sjukdomsframkallande gen som inte fungerar korrekt

• Vi introducerar en ny eller modi�erad gen i kroppen för att behandla en

sjukdom "

17 november 2020 tillkännagav American Society of Gene + Cell Therapy (ASGCT)

"COVID-19-vaccinkandidater som visar att genterapi är en livskraftig strategi" och

noterar att: 

"Två COVID-19-vaccinförsök, som båda använder messenger-RNA (eller

mRNA) -teknologi för att lära kroppen att bekämpa viruset, har rapporterat

effektivitet över 90 procent.

Dessa fynd, som tillkännagavs av Moderna den 16 november och av P�zer

och dess partner BioNTech den 9 november ... visar att genterapi är en

livskraftig strategi för att utveckla vacciner för att bekämpa COVID-19.

Both vaccine candidates use mRNA to program a person's cells to produce

many copies of a fragment of the virus. The fragment then stimulates the

immune system to attack if the real virus tries to invade the body."

mRNA Deliver New Genetic Instructions
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As explained in the ASGCT's video above, mRNA are molecules that contain genetic

instructions for making various proteins. mRNA "vaccines" deliver a synthetic version

of mRNA into your cells that carry the instruction to produce the SARS-CoV-2 spike

protein, the antigen, that then activates your immune system to produce antibodies.

Then there's Moderna's trial website,  where they describe their technology thus:

"Typical vaccines for viruses are made from a weakened or inactive virus, but

mRNA-1273 is not made from the SARS-CoV-2 virus. It is made from

messenger ribonucleic acid (mRNA), a genetic code that tells cells how to

make protein, which help the body's immune system make antibodies to �ght

the virus."

November 18, 2020, Wired magazine made a big deal about COVID-19 vaccines being

"genetic vaccines," noting:

"The active ingredient inside their shot is mRNA — mobile strings of genetic

code that contain the blueprints for proteins. Cells use mRNA to get those

specs out of hard DNA storage and into their protein-making factories. The

mRNA inside P�zer and BioNTech's vaccine directs any cells it reaches to run

a coronavirus spike-building program."

Importantly, as reported by David Martin, Ph.D.,  "Moderna … describes its product

not as a vaccine, but as 'gene therapy technology' in SEC �lings. This is because

neither Moderna nor P�zer … make any claims about their products creating

immunity or preventing transmission." Additionally, Moderna's SEC �lings speci�cally

state that "Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA," as

well.

mRNA Is 'Proven Form of Gene Therapy'

In a February 2021 article, MIT Technology Review reviewed the history of mRNA

technology in general, and Moderna's in particular, stating:

"Vaccines were not their focus. At the company's founding in 2010, its

leaders imagined they might be able to use RNA to replace the injected

proteins that make up most of the biotech pharmacopoeia, essentially
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producing drugs inside the patient's own cells from an RNA blueprint. 'We

were asking, could we turn a human into a bioreactor?' says Noubar Afeyan,

the company's cofounder …"

Bloomberg, in August 2020, reported  that the Moderna vaccine would seek to

transform your body into "a vaccine-making machine." The New York Times was more

to the point. In May 2020, they reported  that "Researchers at two Harvard-a�liated

hospitals are adapting a proven form of gene therapy to develop a coronavirus

vaccine." Read it again — A proven form of gene therapy.

So, to summarize: The de�nition of "genetic" is something relating to genes, and the

de�nition of "therapy" is the medical treatment of a disease. The de�nition of "gene

therapy" is the process of modifying or manipulating the expression of a gene, or

altering the biological properties of living cells.

mRNA are snippets of genetic code that instruct cells to produce proteins. mRNA

COVID-19 therapies "deliver genetic instructions into your cells," thereby triggering

your body to produce a fragment of the virus (the spike protein). So, mRNA vaccines

ARE gene therapy. There's simply no way around this. They ful�ll all the de�nitions of

gene therapy and none of the de�nitions for a vaccine.

De�ning 'COVID-19'

There's yet one more potential problem with the "COVID-19 vaccine" narrative as a

whole, which Martin unpacked in a January 25, 2021, interview on the Wise Traditions

podcast (above).  In it, he explains:

"COVID-19 is not a disease. It is a series of clinical symptoms. It is a giant

umbrella of things associated with what used to be associated with in�uenza

and with other febrile diseases.

The problem that we have is that in February [2020], the World Health

Organization was clear in stating that there should not be a con�ation

between [SARS-CoV-2 and COVID-19]. One is a virus, in their de�nition, and

one is a set of clinical symptoms. The illusion in February was that SARS-

CoV-2 caused COVID-19.
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The problem with that de�nition, and with the expectation, is that the

majority of people who test positive using the RT-PCR method for testing, for

fragments of what is associated with SARS-CoV-2, are not ill at all. The

illusion that the virus causes a disease fell apart. That's the reason why they

invented the term asymptomatic carrier."

In short, SARS-CoV-2 has yet to be de�nitively proven to be the actual cause of

COVID-19. So, a gene therapy that instructs your body to produce a SARS-CoV-2

antigen — the viral spike protein — cannot even be touted as a preventative against

COVID-19, as the two have not been shown to be causally linked.

"They have been willfully lying since the inception of this," Martin says in the

interview. "There is not a causal link between these things … It has never

even been close to established.

We have a situation where the illusion of the problem is that people say, 'I

don't want to get COVID-19.' What they mean is they don't want to get

infected with a virus. The problem is those two things are not related to each

other. A viral infection hasn't been documented in the majority of what is

called cases.

There is no basis for that con�ation other than the manipulation of the

public. That's the �rst half of the problem. The second half of the problem is

that what is being touted as a vaccination … is not a vaccine. This is gene

therapy …

What is this doing? It's sending a strand of synthetic RNA into the human

being and is invoking within the human being, the creation of the S1 spike

protein, which is a pathogen … A vaccine is supposed to trigger immunity. It's

not supposed to trigger you to make a toxin …

It's not somewhat different. It's not the same at all … It's not a prohibiting

infection. It's not a prohibiting transmission device. It's a means by which

your body is conscripted to make the toxin that then, allegedly, your body

somehow gets used to dealing with, but unlike a vaccine — which is to trigger

the immune response — this is to trigger the creation of the toxin."
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Why the Misrepresentation?

As for why drug companies are misrepresenting this technology, Martin suspects "it's

done exclusively so that they can get themselves under the umbrella of public health

laws that exploit vaccination."

Experimental gene therapies do not have �nancial liability shielding from the

government, but pandemic vaccines do, even in the experimental stage, as long as

the emergency use authorization is in effect. This is indeed a major incentive to make

sure this technology is perceived as a vaccine and nothing else, particularly after the

FDA grants �nal approval.

So, by maintaining the illusion that COVID-19 is a state of emergency, when in reality

it is not, government leaders are providing cover for these gene therapy companies

so that they are insulated from any liability until that �nal approval is made.

Experimental Gene Therapy Is a Bad Idea

I've written many articles detailing the potential and expected side effects of these

gene therapy "vaccines."

The take-home message here is that these injections are not vaccines. They do not

prevent infection, they do not render you immune and they do not prevent

transmission of the disease. Instead, they alter your genetic coding, turning you into a

viral protein factory that has no off-switch. What's happening here is a medical fraud

of unprecedented magnitude, and it really needs to be stopped before it's too late for

a majority of people.

If you already got the vaccine and now regret it, you may be able to address your

symptoms using the same strategies you'd use to treat actual SARS-CoV-2 infection.

And, last but not least, if you got the vaccine and are having side effects, please help

raise public awareness by reporting it. The Children's Health Defense is calling on all

who have suffered a side effect from a COVID-19 vaccine to do these three things:

1. If you live in the U.S., �le a report on VAERS

32
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2. Report the injury on VaxxTracker.com, which is a nongovernmental adverse

event tracker (you can �le anonymously if you like)

3. Report the injury on the CHD website

https://www.vaxxtracker.com/
https://childrenshealthdefense.org/covid-19-vaccine-reactions/

