Pfizer dokumentere 1.291 skadevirkninger i 158.000 forskellige helbredsproblemer
med 42.086 bivirkninger inklusiv 1.223 dødsfald på få måneder
Indlægsseddelen, oplyser ikke om det, Pfizer og myndighederne holdt det skjult.
I Danmark døde der 2.507 flere med COVID 19 vaccine i 2021, end med almindelig Corona influenza i 2020. Corona som har
eksisteret siden 1964. Dødsfaldene startede den 22. maj 2021, og fortsatte om sommeren 2021, da alle over 65 år var vaccineret.
Middellevealderen for danske kvinder faldt, efter COVID 19 vaccination i 2021, med 0,2 år, (i alt 0,4 år), og 0,1 for mænd (i alt 0,3
år), mod en gennemsnitlig stigning på 0,2 de sidste 10 år. Kilde: Danmarks Statistik. Dødsfald er absolutte og kan ikke diskuteres. Det
ødelægger immun forsvaret at vaccinere folk med antistoffer, det gøres ikke af ansvarlige læger.
Skadevirkningerne bekræftet af obduktion og forurening af vacciner med ”Silicon, lead, cadium, titanium, iron, grafine oxcid,
nanoparticles og nano chips”, hvilket gør nogle vaccinerede magnetiske og nogle udsender MAG koder med bluetooth. Kilde: Grand Jury
Links to Livestream. https://www.grand-jury.net/. Kilde: Pfizer https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2022/03/Pfizer-real-data-released.pdf
Kilde: MERCOLA https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/03/22/pfizer-documents-reveal-vaccine-dangers.aspx

Typiske skader er: Blodpropper overalt i kroppen, ødelagt immunforsvar, og ødelagte blodårer især kvinder.

Ikke vaccinerede har et 7X bedre immunforsvar.
Det har formodning for sig at der er lovovertrædelser i henhold til: (14 Lovovertrædelser og 5 Standarder brudt)
International: Crimes against humanity are today regulated in section 7 of the International Criminal Code, 39 years of prison or
death penalty. https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
Den danske straffelov §141, §253 og §241: Den, som er vidende om … en forbrydelse der medfører fare for menneskeliv eller
velfærd … som ikke gør hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, hvis forbrydelsen er begået eller
forsøgt, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år for borgere og 6 år for offentlig ansatte.
Denne straf kan i henhold til Straffelovens §81 d stk.4., skærpende omstændigheder i forbindelse med COVID 19 epidemien i
Danmark blive dobbelt eller fire dobbelt, altså op til 12 år for borgere og 24 år for offentlig ansatte.
Hvem står bag: Nazisterne og Khazarian Mafia, baseret på Babylonsk Talmud og Satanisme. www.VeteransToday.com
Husk, mundbind og vatpind for kvik og PCR test kan også vaccinere. Vil du lade dit barn vaccinere?

