41 jarige Portugese zorgmedewerker
plotseling dood na Pfizer vaccin
Sonia Acevedo leed 48 uur na de prik op nieuwjaarsdag een plotselinge
dood.
Een Portugese gezondheidswerker heeft twee dagen na het krijgen van de
overleden Pfizer coronavirus vaccin .
De 41-jarige Sonia stierf thuis op nieuwjaarsdag 48 uur na ontvangst van de prik.
De moeder van twee, die in de kindergeneeskunde werkte bij het Portugese Instituut
voor Oncologie in Porto, zou na vaccinatie geen nadelige bijwerkingen hebben
gehad voordat ze op nieuwjaarsdag instortte.
De vader Abilio Acevedo, zei tegen het Portugese dagblad Correio da Manha: “Ze
was oké. Ze heeft nooit gezondheidsproblemen gehad.” (bron)
“Ik weet niet wat er gebeurd is en ik wil antwoorden.”, aldus de radeloze vader
van Sonia.
Het Portugese Instituut voor Oncologie zei in een verklaring: “Met betrekking tot het
plotselinge overlijden van een operationeel assistent van de beursgang van
Porto op 1 januari 2021, bevestigt de Raad van Bestuur de gebeurtenis en
betuigt hij zijn oprechte spijt tegenover familie en vrienden in de zekerheid dat
dit verlies wordt ook hier gevoeld.”
Er wordt verwacht dat er vandaag of morgen een autopsie zal plaatsvinden
Eerder afgelopen week stierven er 4 bejaarde personen vrijwel direct nadat ze het
Pfizar vaccin kregen toegediend.
Bronnen:
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/quero-respostas-sobre-a-morte-maedestrocada-apos-morte-da-filha-que-tinha-sido-vacinada-contra-a-covid-19
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-diestwo-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html
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Een van de grootste uitdagingen voor mensen in de komende twee decennia zal het
gebrek aan meer mensen zijn, aldus Alibaba-voorzitter Jack Ma en Tesla-CEO Elon
Musk.
De miljardair techpreneurs ontmoetten elkaar op een podium op de World Artificial
Intelligence (AI) Conference in Shanghai op donderdag om te debatteren over de kracht
van AI en de toekomst van computers.
Ma gelooft dat kunstmatige intelligentie geen bedreiging vormt voor de mensheid en
beweert dat computers in vergelijking met mensen slechts speelgoed zijn. De beste
hulpbron ter wereld is het menselijk brein, zegt hij, en legt uit: “Het is onmogelijk dat
mensen door machines bestuurd kunnen worden. Het zijn machines die door mensen
zijn uitgevonden. "
Musk was het niet eens met Ma en merkte op dat computers in steeds meer sferen
slimmer worden dan mensen en dat de trend zich zal voortzetten. “We zullen in elk
opzicht ver, ver overtroffen worden. Ik garandeer het, ' zei hij tegen ma. Hij wees op de
vooruitgang in het schaken en het Chinese bordspel Go als bewijs van vooruitgang in AI
en zei: "Je mobiele telefoon kan de wereldkampioen schaken letterlijk verpletteren."

De oprichter van Tesla en SpaceX argumenteerde dat mensen in staat zijn dingen te
creëren die superieur zijn aan mensen. Mensen zijn niet de laatste stap in de evolutie,
suggereerde Musk, waarschuwend dat mensen op hun hoede moeten zijn om te denken
dat ze slimmer zijn dan ze in werkelijkheid zijn. “De belangrijkste fout die slimme mensen
maken, is dat ze denken dat ze slim zijn. Computers zijn al slimmer dan mensen. We
blijven de doelpalen gewoon verplaatsen ” , zei hij.

Tesla CEO Elon Musk en Alibaba Group Holding Executive Chairman Jack Ma wonen de World
Artificial Intelligence Conference (WAIC) bij in Shanghai, China, 29 augustus 2019 © Reuters / Aly
Song

Ma, die soms verveeld of verbaasd leek te zijn over de opmerkingen van Musk, omdat hij
vaak gekwelde uitdrukkingen en wenkbrauwen trok, was het niet eens met de uitspraken
van zijn tegenstander.
'Computers zijn misschien slim, maar mensen zijn veel slimmer,' herhaalde Ma. "We
hebben de computer uitgevonden - ik heb nog nooit een computer een mens zien
uitvinden."
Volgens de oprichter van de e-commercegigant zal AI een nieuw hoofdstuk openen
zodat mensen zichzelf beter zullen leren kennen. "De meeste projecties over AI kloppen
niet ... mensen die street-slim zijn over AI zijn er niet bang voor."
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Terwijl hij erop stond dat hij "geen techneut" is, voegde Ma eraan toe: "Ik denk dat AI ons
kan helpen mensen beter te begrijpen. Ik denk niet dat het een bedreiging is. "
Musk wierp tegen: "Ik ken de man niet, dat zijn beroemde laatste woorden."
Ma zei dat hij gelooft dat mensen met de hulp van AI uiteindelijk een punt kunnen
bereiken waarop de gemiddelde werkweek slechts 3 dagen duurt en de werkdag
gemiddeld 4 uur. Dat opent de mogelijkheid voor mensen om meer van het leven te
genieten en langer te leven, zei hij, en voegde eraan toe: "We moeten klaar zijn om het
tijdperk binnen te gaan waarin iedereen 120 jaar zal leven."
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