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Israelske forskere kan være få uker fra å utvikle
Korona-vaksine
Av  Lars Akerhaug  - 27. februar 2020 | 20:31
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Både forskerne og israelske myndigheter er optimistiske. 

Det melder Jerusalem Post. Avisen siterer vitenskaps- og teknologiminister O�r Akunis, som

sendte ut en gratulasjon til de israelske forskerne i MIGAL (The Galilee Research Institute) i

en pressemelding. Han skriver videre at han nå føler seg trygg på at man raskt vil ha en

vaksine på plass. 

Les også: Tre nye nordmenn smittet av det nye koronaviruset

annonse

Ifølge forsker Chen Katz vil det kunne være snakk om kun få uker før vaksinen er på plass. 

Deretter må vaksinen godkjennes og utvikles for storskala masseproduksjon, før den kan bli

tilgjengelig for et større publikum. 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en
motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
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Kjøp Helge Lurås sin nye bok her!

Lars Akerhaug

Redaksjonssjef - lars@resett.no
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invernes • for 2 timer siden

• Svar •

Nå ble det stille i venstreleiren tenker jeg , de som hyler boikott av Israel bør ikke få
vaksinen.

 36△ ▽
Roger  • for 2 timer siden

• Svar •

> invernes

De hater livevel, helt utrolig. Israel er fremst i verden på mye mer enn bare helse
og misunnelsen er stor.

 8△ ▽
Sleeve • for en time siden

• Svar •

> Roger 

Det er det du har lært. At alle er så misunnelige på dem. Det er i Europa det
meste er skapt, ikke der de holder til.
△ ▽

Psilly  • for 2 timer siden

• Svar •

> invernes

Nei, de kommer til å hyle at Israel stod bak utbruddet. Vent å se....
 4△ ▽

Renny Toftegaard  • for en time siden

• Svar •

> Psilly

sammen med Trump?
△ ▽

Kjell Pettersen  • for en time siden

• Svar •

> Renny Toftegaard

Listhaug har vel en finger med også...
△ ▽

Naatiden  • for 2 timer siden

• Svar •

> invernes

Ja uten tvil. Boikott er boikott.
 3△ ▽

Kjell Pettersen  • for en time siden

• Svar •

> invernes

Rørleggern og hans muslimske venner har bestemt seg for å boykotte Israel, så da
blir det ingen vaksinering i Oslosthan...

 2△ ▽
Thomas Christensen  • for 2 timer siden

• Svar •

> invernes

Og vi som alle var overbeviste om at det var enten Saudi-Arabia, Iran eller
Emiratene osv. som skulle utvikle en vaksine mot Covid-19. Inshallah. Så blir det
Israel.
"Sahih Bukhari (52:177) - Allah's Apostle said, "The Hour will not be established
until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will
say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

 1△ ▽
Aslak Telset  • for en time siden

• Svar •

> invernes

Det eneste landet som lager sitt eget medisin, vi i Norge skal ikke ha slike
muligheter for alle våres penger skal gå til muslimske land.
△ ▽
Sigoynermollen  • for en time siden

• Svar •

> invernes

Først er det palestinerne som ikke får vaksinen, sammen med Iran.
Mon tro hvor Norge ligger på den israelske listen "din"....
△ ▽
Renny Toftegaard  • for en time siden

• Svar •

> invernes

Ja Oslo kommune og LO medlemmer blir utestengt. De kan da ikke bryte med sine
prinsipper for å redde eget skinn?

Her må legekontorer og helsestasjoner være påpasselig så ikke noen av dem
prøver å snike seg inn med falske papirer!
△ ▽

Lars Pedersen • for 2 timer siden • edited

• Svar •

Jeg tar det for gitt at de venstrevridde ekstremistene i MSM og i våre politiske partier
boikotter denne vaksinen ettersom den kommer fra landet de hater enda mer enn Norge,
nemlig Israel!

 20△ ▽
Olsen • for 2 timer siden

• Svar •

Verdens klokeste folk gjør igjen verden til et bedre sted på grunn av sin skaperkraft og sitt
intellekt. Jeg skammer meg over norges konsekvent negative holdning til dette fantastiske
landet.

 16△ ▽
Sverre Høegh Krohn  • for en time siden

• Svar •

> Olsen

Norge er negative. Men ikke alle nordmenn! Norge har blitt infisert av Ap-kirka.
 1△ ▽

Blurb1000  • for en time siden

• Svar •

> Olsen

Du vet bedre.. Israel vil tilby vaksinen til sine fiender først. Virker den der, ja så vil
prisen ganges med 10 tusen. Dette er en vaksine verden bør si nei til.

 1△  ▽ 1
Reidar S  • for 27 minutter siden

• Svar •

> Blurb1000

Pisspreik
△ ▽

One Baker Street Irregular  • for en time siden

• Svar •

> Olsen

Minner mer om en gammel østjødisk vits og er det antagelig også. Hva ville per i
dag ha vært verdens desidert beste forretningsidé og smarteste
propagandafremstøt? Goyim flest kan ikke tenke lenger fram enn ett trekk hvis det
ikke er på et brett og kan heller ikke forestille seg at noen andre kan gjøre det.
△ ▽

storbanditt • for 2 timer siden

• Svar •

Da får vi håpe at venstresiden boikotter den også.
Så kan vi andre går rundt friske og nyte Jaffa appelsiner i fred.

 15△ ▽
Skeptisk  • for 43 minutter siden

• Svar •

> storbanditt

Finnes ikke noe kur. Kanregne medd at du får en overraskelse om det er de som
tar imot vaksinen som kreperer p.g.a at viruset har mutert. Husk at den har DNA
fra HIV-1 innbakt!!
△ ▽

Siri 333 • for 2 timer siden • edited

• Svar •

Om det skulle være riktig, kan alle verdens muslimer, stå ovenfor ett nytt dilemma;)
 14△ ▽

Ole  • for 2 timer siden

• Svar •

> Siri 333

Norske myndigheter og. Oslo komune vil boikotte Israel.
 4△ ▽

Kjell Pettersen • for 2 timer siden

• Svar •

Pussig det ikke var muhammedanere som var først, for der kryr det jo av eminente
forskere. Har vi blitt fortalt....

 11△ ▽
Opp Ned  • for 2 timer siden

• Svar •

> Kjell Pettersen

Neinei, de forsker på raketter, de.
 2△ ▽

Stayer forever • for 2 timer siden

• Svar •

Sv kommer sikkert til å foreslå at Norge skal boikotte vaksinen
 8△ ▽

Opp Ned  • for 2 timer siden

• Svar •

> Stayer forever

Det har de jo faktisk gjort allerede, uten å skjønne det selv, selvsagt.
 2△ ▽

Blurb1000  • for en time siden • edited

• Svar •

> Opp Ned

Jeg støtter fult ut en boikott av denne vaksinen ovenfor medlemmer i SV,
samt noen kommuner som har innført boikott av isrelske produkter. La oss
håpe at røde Rita i Trondheim holder seg frisk. Men jeg skulle gjerne sett
henne på knea, gråtene og bedende etter en vaksine når boikotten ble
effektiv. Men så djevelsk vil jeg ikke være. Jeg sier som Hillary Clinton: Det
fins et eget rom for sosialister i h.....
△ ▽

Ugga_Bugga • for 2 timer siden

• Svar •

Israel, landet nesten uten naturressurser. Norge bør utvikle et storstilt samarbeid med
landet å utvikle inntektskilder som kan opprettholde velferdsstaten etter at olje og
gassindustrien er stengt. Hva kunne man ikke skapt av forskning og utvikling innen
medisin, teknologi, data, industri, jordbruk osv. Norge med sine penger - Israel med sin
kreativitet, kunnskap og kompetanse. I stede holder man helvete med landet å skriker på
boikott og utestengelse. Noe er sykt i alt dette.

 6△ ▽
Stayer forever • for 2 timer siden • edited

• Svar •

Jøss.! Israel? Å jeg som trodde at det var forskere fra Palestina eller Somalia som kom til
å være de første som fant opp en kur

 5△ ▽
Skeptisk  • for en time siden

• Svar •

> Stayer forever

Finnes ikke noe kur!!!
△ ▽
Blurb1000  • for en time siden • edited

• Svar •

> Stayer forever

Det er faktisk slik du hadde sett for deg for det, men israelske soldater stjal
forskningsresultatene fra Gaza og Mogadishu - og vips, Israel får ære,
berømmelse og penger. Det er fae... men ikke til å tru!
Jeg foreslår at vi sporenstreks arrangerer et fakkeltog i Oslo mot denne vaksinen.
△ ▽

Fjorg Vanderplög • for 2 timer siden

• Svar •

Njæ... skeptisk
 3△ ▽

Blurb1000 • for 2 timer siden • edited

• Svar •

Denne vaksinen bør boikottes umiddelbart. Det er bedre å dø enn å få livet i gave, bli
redda og berge livet av jødestaten!!
Eller hva, Trondheim Kommune? La deres coronabartehbdrikkende dø - heller enn å
kjøpe noe fra Israel. Nå er det på tide å vise fasthet, prinsipper som er hellige og fast
kurs.

Eller har dere tenkt å gi mere "Ritalin.."
 3△ ▽

Stale • for en time siden • edited

• Svar •

Vaksiner fra Israel er den nye rente?
 2△ ▽

Ragnar Lodbroge • for 2 timer siden

• Svar •

Godkjenningen er klar om 5 år
 2△ ▽

James Hansen  • for 36 minutter siden

• Svar •

> Ragnar Lodbroge

Tull, godkjenningen er klar om 45 uker. 10. april starter masseproduksjonen.
△ ▽

Roger • for 2 timer siden

• Svar •

Trump snakker nå om 3 måneder pluss 3 måneder med testing. Norge er ikke engang
med på listen over forberedte land. Vi er på nivå med Spania om ikke dårligere.

▶ "We are very very ready" Trump & CDC Officials give update… — disq.us

 2△ ▽
Marhabba2 • for en time siden

• Svar •

> Roger 

Da er vi vel der vi hører hjemme da, som det u-landet vi har degenerert til
△ ▽

Arthur Heimlath • for 2 timer siden

• Svar •

Grande.
 2△ ▽

Ellinor Nerbø • for 2 timer siden

• Svar •

Og prisen..blir den overkommelig???
 2△ ▽

One Baker Street Irregular  • for en time siden

• Svar •

> Ellinor Nerbø

Så absolutt! Det dreier seg bare om din sjel. folk flest vil ikke engang merke
fraværet.
△ ▽
Renny Toftegaard  • for en time siden

• Svar •

> Ellinor Nerbø

Ikke for arbeidende etnisk Norske. Sosialhjelp mottakere derimot, vil få den gratis!
Imigranter kan få familien fra hjemlandet gratis til Norge slik at de kan få vaksinen
her! Som et resultat av denne generøse gesten kommer Erna til å bli FN sin nye
Generalsekretær! Dette er en mulighet hun ikke kan la gå fra seg. Hun er nok på
banen nå etter at frølageret på Svalbard gikk med i frokostblandingen.
△ ▽
Aslak Telset  • for en time siden

• Svar •

> Ellinor Nerbø

For dyr for Norge bare innvandrerne som kan få dette .
△ ▽

Skeptisk  • for 43 minutter siden

• Svar •

> Aslak Telset

Flott, for da blir innvandrer-problemet løst p.g.a en muterende virus....
△ ▽

Darth Weber • for 2 timer siden

• Svar •

Hadde ikke Israelske forskere en kur for kreft for litt siden?
 2△ ▽

Hermann  • for 2 timer siden

• Svar •

> Darth Weber

Stemmer det:

A cure for cancer? Israeli scientists may have found one
https://www.jpost.com/HEALT...
△ ▽
Ole  • for 2 timer siden • edited

• Svar •

> Darth Weber

Når var den første gangen du hørte om en kur for kreft? Selv har jeg hørt det
jevnlig siden begynnelsen av 80-tallet. Og det fra ett samtlige forskermiljøer.
△ ▽

Kaj R. Nilsen • for en time siden

les mer

• Svar •

Selvsagt kommer det en vaksine, for anslaget om opptil 2 år tok jeg med 2 kilo salt.

Vaksineopplegget handler om befesting av systemets autoritet, for idet du lar en vilt
fremmed person sprøyte en ukjent kjemisk cocktail rett inn i blodårene dine har du tatt et
alvorlig tillitsvalg.

Du har valgt å stole på systemet, for du kjenner ikke personen som gjør det - han eller
hun representerer bare systemet. De skal bare veilede deg til friheten, til livet. Alt i beste
mening.

Kan du stole på den farmasøytiske industrien? Det er spørsmålet. Vi vet alle at de har
gjort en lang rekke feil tidligere i historien. Vi vet også at de har sørget for at de er
immune mot søksmål pga dødsfall og alle slags bieffekter av sakene de produserer for
vår hellige injeksjon.

De er i stor grad hevet over loven, og det er sterke pengeinteresser involvert i farmasien.
De har aldri vært spesielt ivrige til å ta ansvar, og folk som har fått vaksineskader sliter
med å bevise at skadene er relatert til vaksinen så de kan få erstatning. Det er med livet
som innsats.

 1△ ▽
Hege P. • for en time siden

• Svar •

Synd for alle som boikotter Israel..
 1△ ▽

børre arnold • for en time siden

• Svar •

Muslimske land vil vel heller la befolkningen dø enn å få vaksine fra Israel...
 1△ ▽
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