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Masse-vaccinering efterfulgt af flere syge, indlagte og døde 

Er vaccinerne årsagen? 

 

Det kan ikke længere skjules. De såkaldte vacciner mod Covid-19, virker ikke. Ingen 
kan påvise en signifikant reduktion i dødelighed. Tværtimod. Der dukker stadig mere 
alvorlige tal op fra hele verden. Om alvorlige bivirkninger og stigende dødsrater 
efter massevaccineringen satte ind. Da der er tale om injektioner på forsøgsstadiet, 
burde der være langt større fokus på konsekvenserne.   

I særdeleshed, da en af nazisternes forbrydelser mod menneskeheden bestod i at 
misbruge mennesker til medicinske eksperimenter. For at forhindre lignende 
forbrydelser i fremtiden, blev The Nuremberg Code nedfældet. Det er nogle juridiske 
etiske principper, der har dannet grundlag for blandt andet Oveido Konventionen, 
som Danmark tilsluttede sig i 1997. Det er samme etiske principper, der ligger bag 
Sundhedslovens krav om informeret samtykke. Når mennesker bliver brugt til 
medicinske forsøg, som disse massevaccinationer er udtryk for. 

 

Er gældende love blevet brudt af regeringen og de sundhedsansvarlige? 

- Studier fra flere lande viser, at jo oftere man er vaccineret, jo større risiko for 
at blive smittet. Det kunne tyde på, at injektionerne ødelægger det naturlige 
immunforsvar, hvilket flere uafhængige studier også peger på. Det kan i 
værste fald medføre risiko for, at folk udvikler en vaccinefremkaldt version af 
AIDS. Såkaldt VAIDS. Er de vaccinerede blevet informeret om disse risici?  

- Ifølge det Åbne brev til Folketinget, dateret den 17.12.21 af statistiker Max 
Schmeling er fire procent af vaccinerne ekstremt giftige. En så alvorlig risiko 
må selvfølgelig ikke være tilbageholdt for de, der har sagt ja til at blive brugt 
til dette medicinske forsøg, ved at lade sig vaccinere. I så fald kan man ikke 
tale om informeret samtykke. Men er de vaccinerede blevet informeret om 
denne risiko?  

https://brownstone.org/articles/have-people-been-given-the-wrong-vaccine/
https://www.berlingske.dk/samfund/statens-serum-institut-testede-vaccine-paa-kz-fanger-i-1944
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-code
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/oviedo-konventionen.pdf
https://fbf.one/wp-content/uploads/2021/08/sundhedsloven.pdf
https://stevekirsch.substack.com/p/just-for-the-record-the-more-you?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyMzM4MTg3OCwicG9zdF9pZCI6NTE3MDI1NTgsIl8iOiJFMk0zZCIsImlhdCI6MTY0OTg2NTg5MiwiZXhwIjoxNjQ5ODY5NDkyLCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gIGUfUn4DEhKCg2eq9zIjbzDFi0zvvjVHhF1BDK_uMk&s=r
https://stevekirsch.substack.com/p/just-for-the-record-the-more-you?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyMzM4MTg3OCwicG9zdF9pZCI6NTE3MDI1NTgsIl8iOiJFMk0zZCIsImlhdCI6MTY0OTg2NTg5MiwiZXhwIjoxNjQ5ODY5NDkyLCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gIGUfUn4DEhKCg2eq9zIjbzDFi0zvvjVHhF1BDK_uMk&s=r
https://dailyexpose.uk/2022/04/01/distracted-azov-nazis-uk-canada-gov-data-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/
https://dailyexpose.uk/2022/04/01/distracted-azov-nazis-uk-canada-gov-data-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/
https://fbf.one/aabent-brev-til-folketinget/
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Danmark: Ingen overdødelighed i 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødsraten i Danmark over de seneste fem år Selvom mindst 200.000 
danskere blev testet positive for Covid19 i 2020, var der ingen 
overdødelighed samme år. Dødsraten var ikke engang på niveau med et 
typisk influenzaår som 2018. Den overdødelighed er først kommet efter 
massevaccineringen satte ind. Det samme mønster går igen over det meste 
af verden. Se graf og noter s. 6 ff. 
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Tal fra udlandet: Øget dødelighed og flere cancertilfælde 

Efter den store udrulning af vacciner har forsikringsselskaber, der udbetaler 
livsforsikringer i USA, konstateret en stigning i dødeligheden på 40 procent hos 
mennesker mellem 18- 64 år.  Et andet aspekt, der burde få alle alarmklokker til at 
ringe, er stadig flere indberetninger om en dramatisk stigning i antal observerede 
cancertilfælde.  

Flere cancertilfælde 

Som et eksempel kan her nævnes en stigning i ovariecancer. Forklaringen skulle 
ifølge uafhængige eksperter være, at en del af vores immunforsvar, de såkaldte T-
lymfocytter, er med til at destruere begyndende cancerceller. De samme T-
lymfocytter bliver ødelagt af de anvendte vacciner. Om den forklaring holder, vil 
tiden vise. Men det er blot et par eksempler, på stadig flere tal, og tendenser, der 
burde igangsætte en øjeblikkelig revurdering og stop for yderlig vaccinering. Denne 
rapport vil blive suppleret med links til yderligere dokumentation for alarmerende 
tendenser fra hele  verden.    

 

Har kravet om coronapas bygget på falske præmisser?  

 

 

 

En afgørende indrømmelse: 

Den 27.12.21 indrømmede Allan Randrup på TV2, at de hele tiden havde 
vidst, at vaccinerne ikke forhindrede, at de injicerede viderebringer 
smitte.  

Hvorfor har de nedtonet så alvorlig en oplysning for befolkningen?  

Hvad har formålet så været med at forsøge at presse alle til at blive 
vaccineret, når de samme injektioner hverken forhindrer, at folk bliver 
syge eller viderebringer smitte?  

Hvordan har de kunne kræve Coronapas, når det har bygget på falske 
præmisser om hindring af smittespredning og dermed skabt falsk 
tryghed? 

 
 

 

https://fbf.one/forsikringsselskaberne/
https://fbf.one/forsikringsselskaberne/
https://dailyexpose.uk/2022/03/11/pfizer-docs-vaccine-accumulates-ovaries-cancer/
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Tal og tendenser fra Danmark og udland 

 

Danmark: Kontinuerlig overdødelighed efter massevaccinering blev påbegyndt 
 

 

 

 

 

 

 

Rekordsættende overdødelighed: Fra maj 2021 til december har der i alle 
måneder været rekordsættende signifikant overdødelighed. 
Sammenligningen bygger på gennemsnittet for de foregående fem år. 
Denne overdødelighed er fortsat i 2022 og kan registreres hver eneste 
måned frem til nu. (Statistisk bearbejdet af: Max Schmeling, statistiker, Cand.merc.) 

 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/343/2531207.pdf
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Danmark: En markant overvægt af smittede og indlagte er vaccinerede 

 

 

 

 
 

Sverige: Overdødelighed blandt de vaccinerede 

 

 

Et øjebliksbillede: Selvom en stor andel af befolkningen er vaccineret, er 
der stadig forholdsvis flere vaccinerede, der er smittede og indlagte 
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England: Markant overvægt af smittede, indlagte og døde, som er vaccinerede  

 

 

 

Skotland: Markant overvægt af smittede, indlagte og døde, som er vaccinerede 
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Flere lande: Smittetallet er eksploderet efter massevaccination 

 Kilde: Der Blog für Science & Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tkp.at/2022/04/18/aids-aehnliches-chronische-covid-dominiert-bei-mehrfach-geimpften/
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Fire procent af vacciner er ekstrem giftige: Graf over fordeling af bivirkninger: 

Graf, statistisk bearbejdelse og konklusioner er foretaget af Max Schmeling, 
statistiker, Cand.merc. Det fremgår af hans Åbne brev til Folketinget.  I denne 
skrivelse, anbefaler han et øjeblikkeligt stop for vaccinationer for at få afdækket 
ovenstående problemstilling. Max Schmeling forklarer nærmere om de fundne data i 
dette TV indslag.  

 

 

- Fire  procent af de anvendte vaccinepartier har et ekstremt højt niveau af 
bivirkninger. 

- Det betyder en systematisk forskel i antal bivirkninger mellem de 
udsendte partier af vacciner på op til 5021 gange. 

- Den store forskel i bivirkninger mellem hvert parti af vacciner forklarer, 
hvorfor nogle er blevet alvorligt skadet af livstruende eftervirkninger, som 
blodpropper, hjerte-hindebetændelse, med mere, mens andre ikke har 
reageret på injektion. 

- Grafen illustrerer en systematiske forskel og fordeling af bivirkninger på 
de udsendte partier af vacciner. Det tyder måske på, at producenten 
bevidst har kalkuleret med, at de vaccinerede er blevet brugt til et 
indlejret skjult forsøg i den i forvejen forsøgsbaserede massevaccination. 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/195/2503387.pdf
https://odysee.com/DK22007:a91894419a5d32962b90f5131f14fa8882208728?src=embed
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Danmark: Mere end 68.000 indberettede bivirkninger 

 

EU: Knap to millioner indberettede alvorlige bivirkninger 

Tallene er hentet på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside den 25.april 2022. 

 Det er almen kendt, at der generelt sker en underapportering af utilsigtede 
hændelser. Det gælder også bivirkninger ved injektioner. For eksempel 
peger en tysk rapport på, at kun 10 procent af de aktuelle 
vaccinebivirkninger er indberettet i Tyskland.   

Hvis det samme gælder Danmark, har næsten 700.000 oplevet formodede 
bivirkninger på nuværende tidspunkt.  

Knap to millioner indberettede alvorlige bivirkninger* inden for EU Det reelle 
tal kan være markant højere, grundet den almene underrapportering inden 
for sundhedssektoren. 

*Definition Alvorlige bivirkninger: Hvis det medfører død, er livstruende, kræver døgnindlæggelse, 
invaliditet eller en medfødt anomali.  

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/indberettede-bivirkninger-ved-covid-19-vacciner/
https://www.zerohedge.com/covid-19/german-insurance-giant-reveals-alarming-underreporting-vaccine-side-effects
https://vaccineimpact.com/2022/43898-dead-4190493-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions/
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Vigtige spørgsmål vi aldrig har fået svar på 

 

Alt for mange vigtige og afgørende spørgsmål er ikke blevet besvaret i løbet af de 
mere end to år med markante nedlukninger, test, coronapas og restriktioner.  

Hvis borgerne fortsat skal have tillid til den danske sundhedssektor, burde samme 
sektor netop være epicenter for en åben debat og evaluering af de tiltag, der har 
haft så voldsom indflydelse på både borgernes og personalets livskvalitet.  
 

Her er et lille udpluk af de vigtige spørgsmål, som ingen danske myndigheder, har 
ulejliget sig med at give os fyldestgørende information om: 

 

  

 

- Corona er en gammelkendt gruppe af forkølelsesvira, som har 
været kendt blandt os længe.  

- Corona er typisk årsag til 10-20 procent af vores  
sæsonprægede luftvejsinfektioner 

- 20-60 procent af befolkningen har derfor naturlig immunitet 
over for Corona. Også over for Sars-Cov-2 

- De fleste smittede har ingen eller milde symptomer som tør 
hoste. Andre får feber og ledsmerter 

- En mindre gruppe udvikler livstruende symptomer. Det er 
typisk ældre og patienter, der i forvejen er svækket af 
kroniske lidelser. Som vi er vant til ved influenza 
 

Kilde: Corona, False Alarm?: Facts and Figures/  
Dr. Karina Reiss, Dr.Sucharit Bhakdi 

 

Spørgsmål 1:   Hvad er Corona? 
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Før massevaccinationer blev gennemført viste data fra 50 lande: 
 
- Risiko for at dø af Sars-Cov-2 var 0,15 procent.  
- Til sammenligning er risiko for at dø af influenza 0,10 procent 
- Det betyder, at farligheden er på niveau med klassisk influenza. 
- Vores myndigheder har overdrevet den reelle risiko for at dø af Sars-

Cov-2 virus med op til 20 procent. 
Kilde 1 ,  Kilde 2 , Kilde 3  

 

Konklusion: Vi har så meget større risiko for at dø af cancer, rygning, 
alkohol og diverse livsstilssygdomme. Uden at det vækker samme 
panik. Hvad har så kunne retfærdiggøre disse drakoniske tiltag og 
ensidig fokus på et relativt harmløst virus? 

 

 

Spørgsmål  2:   Hvor farlig er Corona? 

 

- Naturligt opnået immunitet, er vacciner langt overlegen.  
- Naturlig immunitet underbygges med især højdosis D-vitamin, højdosis 

C-vitamin, Zink og selen. Nemt og billigt 
- Omvendt peger stadig flere studier på, at de anvendte vacciner 

ødelægger det naturlige immunforsvar over for vira. 
- Ingen kender endnu de langsigtede konsekvenser, af et sådan ødelagt 

eller reduceret immunforsvar over for vira.  
- Men nogle uafhængige eksperter taler ligefrem om risici for en 

kommende eksplosion af VAIDS-patienter. Det vil sige en 
vaccinefremkaldt tilstand af AIDS.  

Kilde 1  ,  Kilde 2  , Kilde 3 ,  kilde 4 

 

Konklusion: De anvendte vacciner formår kun at ramme én af virussets 
29 antigener. Vores naturlige immunforsvar responderer på langt flere 
af virussets antigener på én gang. Derfor kan den anvendte 
genterapeutiske teknologi ALDRIG blive lige så effektiv som naturlig 
immunitet. Det opnår man ved at blive smittet på almindelig vis. 
 

Spørgsmål  3: Er vacciner eller naturlig immunitet bedst? 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirus-mortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9
https://academic.oup.com/ije/article/49/5/1468/5901745
https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
https://stevekirsch.substack.com/p/just-for-the-record-the-more-you?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyMzM4MTg3OCwicG9zdF9pZCI6NTE3MDI1NTgsIl8iOiJFMk0zZCIsImlhdCI6MTY0OTg2NTg5MiwiZXhwIjoxNjQ5ODY5NDkyLCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gIGUfUn4DEhKCg2eq9zIjbzDFi0zvvjVHhF1BDK_uMk&s=r
https://dailyexpose.uk/2022/04/01/distracted-azov-nazis-uk-canada-gov-data-triple-vaccinated-have-a-i-d-s/
https://tkp.at/2022/04/18/aids-aehnliches-chronische-covid-dominiert-bei-mehrfach-geimpften/
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Det spørgsmål kan besvares med et simpelt nej.  Som 
dokumenteret, er de fleste smittede og indlagte vaccineret 
hele tre gange. Udvikler man symptomer er man en 
smittekilde. 

 

Konklusion: Coronapasset skaber falsk tryghed. Når det ikke 
har en smittehæmmende effekt. Derfor må man konkludere, 
at det ikke har været regeringens formål med det såkaldte 
pas. Det indlysende har været at snige en 
kontrolforanstaltning ind, som hører hjemme i totalitære, 
fascistiske regimer.  
 

Spørgsmål  5:   Forhindrer coronapas at smitte spredes? 

 

 
Argumentet for at masseteste alle på arbejdspladser, skoler m.m. 
har været at opfange de raske smittebærere. Men al tilgængelig 
forskning konkluderer, at såkaldte asymptomatiske smittebærere 
stort set ikke findes. For eksempel viste en metaanalyse af 54 
studier om emnet, at under én procent af de, der var testet positive 
uden symptomer, rent faktisk også var smittebærere. 

 
Konklusion: Der er brugt milliarder på test og dermed 
sygeliggørelse af raske mennesker. Uden nogen 
sundhedsfaglig dokumentation for en forebyggende effekt af 
samme adfærd. 

Kilde 1 , Kilde 2 

 

Spørgsmål  4:   Kan man være rask smittebærer? 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
https://americasfrontlinedoctors.org/library/pedia/asymptomatic/
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Forgængeren til Coronapasset 

 

Nazisternes Sundhedspas: De, der ikke kender historien, er dømt 
til at gentage den.  Nazisterne ville også adskille de ’sunde’ fra 
de ’smittefarlige’ med et såkaldt Sundhedspas. Kært barn har 
mange navne. Nu hedder det Coronapas. Den sundhedsfaglige 
evidens bag sådan et pas, var lige så fraværende dengang, som 
nu. 
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- Ivermectin er en tablet baseret behandling, som har vist sig meget 
effektiv. Især ved forebyggende behandling mod Covid19. 
Præparatet har ovenikøbet et meget lavt niveau af bivirkninger. 

- Anvendt forebyggende har Ivermectin haft en positiv effekt hos op 
mod 83 procent af patienterne.  Ved tidlig behandling har 66 
procent opnået en positiv effekt. Ved sen behandling er den 
positive effekt nede på 40 procent. 

- Japan er et af flere lande, der har haft stor succes med brugen af 
Ivermectin.  

- På den baggrund har flere anerkendte forskere anbefalet tidlig 
behandling af COVID-19 med Ivermectin.  

- På trods af disse overbevisende data og anbefalinger, har 
Lægemiddelstyrelsen og EMA frarådet brug af Ivermectin. 
 

Kilde 1, Kilde 2 

 

Spørgsmål  6: Findes der ingen anden behandling end vacciner? 

Fakta om Ivermectin 

- Ivermectin blev opdaget i 1970érne af en japansk vi-
denskabsmand. 

- Ivermectin blev oprindelig anvendt mod nogle af de 
farligste tropiske sygdomme. Men det har vist sig at 
være multifacetteret og derfor effektiv over for blandt 
andet Covid19 

- Præparatet er nu anvendt mere end 4 millarder gange 
til behandling af mennesker. Med kun få bivirkninger. 

- Der findes en variant af Ivermectin, som bliver brugt til 
behandling af dyr inden for veterinær medicin. Det fak-
tum er blevet brugt som argument for at miskreditre 
anvendelsen af præparatet mod Covid19. 
 

Kilde 
 

 

https://c19ivermectin.com/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/ema-fraraader-ivermectin-til-forebyggelse-eller-behandling-af-covid-19-uden-for-kliniske-forsoeg/
https://fbf.one/ivermectins-historie-og-effektivitet-mod-covid19/
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Japan: Et eksempel på den positive effekt ved behandling med Ivermectin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan er en af de lande, der har anvendt Ivermectin med stor succes. 
Delstater i Indien og flere afrikanske og sydamerikanske stater har haft 
samme succes med præparatet.  

Kilde 1 

https://fbf.one/ivermectins-historie-og-effektivitet-mod-covid19/
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Sundhedsloven: Kapitel 5, § 15 og § 16 udtrykker klart, at ingen 
behandling må indledes uden patientens informerede samtykke. 
 
Oviedo Konventionen, ratificeret af Danmark 1997:  

Kap 2, artikel 5: Ingen intervention må foretages på 
sundhedsområdet uden den berørte persons frie og 
informerede samtykke. Denne person skal forud for enhver 

intervention have modtaget relevante oplysninger med hensyn til 
formålet og arten af interventionen samt med hensyn til de deraf 
følgende konsekvenser og risici. Den pågældende person kan til 
enhver tid frit trække sit samtykke tilbage. 
 
Konklusion: Hvis gældende lov skulle have være overholdt, skulle 
alle vaccinerede være grundigt informeret om blandt andet 
følgende: 
- De anvendte injektioner fra Modernea og Pfizer er ikke vacciner i 
klassisk forstand. Der er tale om genterapeutiske mRNA -injektioner 
på forsøgsstadiet. De går direkte ind og påvirker vores DNA for at få 
vores celler til at producere spikeprotein. Det samme protein, er det 
giftstof, der giver risiko for blodpropper, myocharditis  mm. 
- 4 procent af de anvendte injektioner indeholder en ekstrem høj 
risiko for meget alvorlige bivirkninger, jvf dette åbne brev til Folketinget  

-  Der findes alternativ profylaktisk tabletbehandling. Blandt andet 
Ivermectin. 

Hvis de, der har ladet sig vaccinere, ikke er blevet informeret om 
fakta, som ovenstående, er det svært at argumentere mod, at de 
ansvarlige har begået alvorlige livstruende lovbrud. 

Spørgsmål  7:  Er medicinske forsøg på mennesker lovligt? 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/195/2503387.pdf
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Sammenblanding af medier og medicinalindustri 

Det er kun et meget lille udpluk af de kritiske data, der nu kommer frem i lyset fra 
hele verden, som er blevet belyst i denne skrivelse. 

 

En andet aspekt, der er underbelyst, er det ofte sete sammenfald mellem ejerskab 
og ledelse af massemedierne og medicinalindustri. Som eksempel ses oven for et 
sammenfald mellem Pfizer og det globale nyhedsbureau Reuters. Personificeret ved 
journalist Jim Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Smith er blot et eksempel på den totale sammensmeltning mellem de 
globale massemedier og medicinalindustrien. Måske er det forklaringen på 
det totale fravær, vi har oplevet, af en kritisk og dybdeborende presse. 
Hvornår har medierne bragt noget, der ikke var i medicinalindustriens 
favør?  
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Flere kritiske tal og fakta 

 

Som supplement er her et udpluk af kildehenvisninger, der understøtter det 
overordnede postulat om en direkte sammenhæng mellem massevaccination og 
flere dødsfald og syge. Meget mere kan findes på nettet for den, der ønsker at se… 

 

 

 

USA: Flere unge døde i anden halvdel af 2021 end under Vietnam krigen. 

Stadig flere vaccinerede dør: Mens ikke-vaccinerede overlever 

Dødstal steget i hele verden: Efter massvaccinationer blev rullet ud.  

VAERS* tal over døde af covidvacciner sammenlignet med andre vacciner: Dobbelt 
så mange er døde af covidvacciner som alle andre vacciner til sammen siden 1990 

 

*VAERS er USA’s officielle bivirkningsstatistik 

 

 

 

Overdødelighed i direkte relationer til vacciner 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

 

 

https://www.citizensjournal.us/cdc-data-millennials-suffered-alarming-spike-in-excess-deaths-last-fall/
https://dailysceptic.org/2022/02/26/covid-deaths-in-the-vaccinated-rise-while-those-in-the-unvaccinated-fall-ukhsa-data-show/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/04/not-just-us-excess-deaths-skyrocket-worldwide-2021-following-rollout-experimental-covid-vaccine/
https://vaersanalysis.info/2022/01/07/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-12-31-2021/
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England: Officiel rapport afslører, at de, der er vaccineret med tre doser har 
reduceret det naturlige immunforsvar med 80 procent. 

UK og New Zealand: Jo oftere du er vaccineret, Jo større er din risiko for at blive 
smittet.  

 

 

 

769 atleter er faldet om:  Efter vaccinering satte ind er mere end 700 atleter, med 
en gennemsnitsalder på 23 år, faldet om 

Ovariecancer UK: Nye tal afslører stigning i ovariecancer efter massevaccintion.  

Alarmerende udvikling af brystcancer: Cancerknuder i brystet er vokset i størrelse 
efter massevaccinering. Et mønster der ikke er set før. 

Medicinske data fra forsvaret i USA: Ifølge sundhedsdata fra mere end 1,8 millioner 
kvinder og mænd ansat i det amerikanske forsvar er blandt andet nedenstående 
registreret efter massevaccinationer. Grundlaget for sammenligning er 
gennemsnittet af de fem foregående år: 

- Tilfælde af brystcancer er steget med 487% 

- Tilfælde af Guillain-Barre syndrom steget med 551% 
- Tilfælde af testikelcancer er steget med 369% 
- Tilfælde af multipel Sklerose er steget med 680% 
- Tilfælde af migræne er steget med 452% 
- Sterilitet hos kvinder er steget med 472% 

Tegn på naturlig immunforsvar er ødelagt af vacciner 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

 

 

Livsfarlige bivirkninger 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

 

 

https://dailyexpose.uk/2022/04/05/official-gov-data-triple-vaccinated-acquired-immunodeficiency/
https://stevekirsch.substack.com/p/just-for-the-record-the-more-you?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyMzM4MTg3OCwicG9zdF9pZCI6NTE3MDI1NTgsIl8iOiJFMk0zZCIsImlhdCI6MTY0OTg2NTg5MiwiZXhwIjoxNjQ5ODY5NDkyLCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gIGUfUn4DEhKCg2eq9zIjbzDFi0zvvjVHhF1BDK_uMk&s=r
https://stevekirsch.substack.com/p/just-for-the-record-the-more-you?token=eyJ1c2VyX2lkIjoyMzM4MTg3OCwicG9zdF9pZCI6NTE3MDI1NTgsIl8iOiJFMk0zZCIsImlhdCI6MTY0OTg2NTg5MiwiZXhwIjoxNjQ5ODY5NDkyLCJpc3MiOiJwdWItNTQ4MzU0Iiwic3ViIjoicG9zdC1yZWFjdGlvbiJ9.gIGUfUn4DEhKCg2eq9zIjbzDFi0zvvjVHhF1BDK_uMk&s=r
file:///C:/Users/Margrethe/OneDrive/Skrivebord/Covidviden/Rapport%20til%20ops/769%20atleter%20er%20faldet%20om%20efter%20vaccinering%20satte%20ind:
https://dailyexpose.uk/2022/03/11/pfizer-docs-vaccine-accumulates-ovaries-cancer/
https://www.youtube.com/watch?v=TdgyeaJO5g4
https://newspeek.info/wp-content/uploads/2022-02-01-RHJ-letter-to-DoD-re-DMED.pdf
https://newspeek.info/wp-content/uploads/2022-02-01-RHJ-letter-to-DoD-re-DMED.pdf
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Børn og hjertehindebetændelse: Børn har 133 gange større risiko for at udvikle 
myocarditis efter injektion med Pfizer.  

Langtidsbivirkninger hos coronasmittede børn: Der er stort set ingen negative 
langtidseffekter hos børn.  

 

 

 

Vaccineekspert Geert Vanden Bossche advarer: Det værste man kan gøre, midt i en 
pandemi, er at indføre massevaccination. Det vil presse et virus til at mutere, med 
stor risiko for, at et relativt harmløs virus udvikler sig til at blive farligt. 

 

Vaccinering af børn 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

 

 

Massevaccination som årsag til farlige mutationer 

vad er bedst vacciner eller naturlig immunitet? 

 

 

https://dailyexpose.uk/2022/02/25/fda-study-covid-vaccination-increases-kids-risk-myocarditis-13000-percent/#comments
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04345-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04345-z
https://thehighwire.com/videos/the-vanden-bossche-warning/
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Står vi med en ny katastrofe? 

Thalidomidbørn og polio-vacciner 

Normalt tager det 10-12 år at udvikle en ny vaccine. Men når det gælder de såkaldte 
vacciner mod Covid19, skal vi tro på, at det har kunne lade sig gøre at udvikle på 
under et år. Ovenikøbet med en genterapeutisk teknologi, som det aldrig før er 
lykkedes at anvende med succes inden for human medicin.   

 

Det er bitre erfaringer, som ligger bag, at vi hidtil har krævet mange års forsøg med 
nye medicinske behandlinger, før det blev frigivet til almen brug. 

De såkaldte Thalidomidbørn er et tragisk eksempel på, hvor galt det kan gå, når 
medicinalindustriens sult efter hurtig profit, får lov at overtrumfe hensynet til vores 
sundhed og sikkerhed. 

 I USA førte en forhastet massevaccination af børn mod polio i sin tid til, at 200.000 
børn blev smittet med Polio fra vaccinen. 

 

Mette Frederiksen er meldt til politiet for Folkedrab 

Meget tyder på, vi nu igen står med nogle uoverskuelige konsekvenser af en lige så 
tanke-og respektløs anvendelse af ikke-gennemtestet medicin. Ovenikøbet under 
pres og tvang, og anvendt på hele verdens befolkning. Hvem kan overskue 
konsekvenserne for den enkelte og hele befolknigen? Hvad bør konsekvenserne 
blive, for de ansvarlige politikere og eksperter, der står med ansvaret? 

 
Det er den debat vi skylder ofrene at tage fat på. 

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Thalidomid
https://historyofyesterday.com/history-shows-us-why-a-vaccine-should-not-be-rushed-610372ccb0
https://fbf.one/politianmeld-vaccineskader-ved-fyns-politi/

