NÖDSTOPP AV RISKFYLLDA EXPERIMENT PÅ BARN - FRIDLYS BARNEN
Länk till namninsamlingen:
https://www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen
———————————————————————————————-

Namninsamling startad fredagen den 28:e maj 2021 kl 13.00
Till Riksdagen, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket,
Samt till alla sjukhus, vårdcentraler, vaccinationscentraler, läkare, skolsköterskor,
skolor och föräldrar i hela Sverige.
Vi som signerar och vi som står bakom denna namninsamling kräver att:
Alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de experimentella
"vaccinen"* mot covid stoppas med omedelbar verkan.

————————————————————————————————

OBS! Senare under fredagen den 28:e maj kom EMA med beskedet att nödtillståndet
för "covidvaccinen" utvidgas till att omfatta barn 12 - 15 år även i EU!

Efter brevet som följer finns sammanställningar över inrapporterade biverkningar till 4
olika rapportsystem, samt en lista över läkare och forskare som varnar för de så kallade
"vaccinen" mot covid. *Dessa uppfyller enligt många av läkarna inte kriterierna för ett
vaccin, och kommer därför att kallas för injektioner/sprutor i denna text.
Du behöver inte hålla med om allt som står i brevet för att skriva under. Det enda du
behöver hålla med om är:
Vi kräver att alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de
experimentella "vaccinen" mot covid stoppas med omedelbar verkan.
Tack för att du tar dig tid - DIN signatur är viktig i kampen mot de dödliga
experiment med genteknik som planeras på våra barn.
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BREV TILL BARNENS FÖRSVAR
”The younger kids are vulnerable, you don’t wanna be putting things into younger
children until you know it’s safe and effective”, säger dr Anthony Fauci i ett samtal med
Tyra Banks på hennes Instagramsida.
Hon: världsberömd supermodell som har 6.7 miljoner följare, de flesta unga. Han:
medicinsk rådgivare åt presidenten, och chef för National Institute of Allergy and
Infectious Diseases. Hur kommer det sig att just dom två pratar med varandra, och varför
läggs samtalet ut på supermodellens Instagram?
Jo; eftersom de medicinska produkterna de samtalar om ännu inte är formellt godkända,
får tillverkarna enligt lag inte göra reklam för dem. Det är därför dom nu tar hjälp av
supermodellen, och andra kändisar. Låter dem bli talespersoner och reklampelare för
covidsprutorna, låter dem injicera sig - eller låtsas göra så - inför kamerorna.
I Sverige drog nyligen en liknande kampanj igång. Under parollen "Kavla upp" ska
svenska kändisar gå läkemedelsföretagens ärenden, även på sina privata kanaler.
Kampanjen går ut med att man "med kraft" vill nå "hela svenska folket, gammal som
ung" - och flera av de medverkande är artister som barn och unga ser upp till. Om
kändisarna skulle kunna tänka sig att själva låta injicera sig - eller sina barn - är oklart.
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Dr Fauci berättar i Instagramklippet att den politiska planen är att under året vandra
nedåt i åldersgrupperna, för att vid årsskiftet vara framme vid att injicera spädbarn med
covidsprutorna. Hans institut sponsrar och driver försöken - som vi i detta brev kallar för
barnförsök, eftersom de till stor del verkar ersätta sedvanliga djurförsök.
Tester på de allra minsta har redan börjat.
TILLFÄLLIGT TILLSTÅND
Innehållet i sprutorna har efter bara en kort tids - bristfälliga - förstudier fått ett EUA /
Emergency Use Authorisation. I EU kallat Conditional Marketing Authorisation. Det är ett
slags villkorat nödtillstånd att få använda produkten trots att den ännu inte blivit godkänd,
utan bara befinner sig på klinisk prövning-stadiet. Det finns idag inga godkända vaccin
mot covid, ändå har "authorised" generöst översatts till "godkänt" av svenska
myndigheter. De kliniska prövningarna i fas 2/3 avslutas:
Pfizer 31:a jan 2023, Astra 21:a feb 2023, Moderna 27:e okt 2022.
Först därefter kan beslut om formellt godkännande fattas.
KLINISKA STUDIER
Sedan andra världskriget är det i bl.a. Nürnbergkonventionen noga reglerat hur
medicinska experiment/kliniska prövningar/studier, ska gå till. Följande faser brukar i
vanliga fall följas mycket strikt:
Fas 1: Tester görs på en liten grupp människor för första gången; 20 - 80 pers. Säkerhet,
dosering och biverkningar analyseras.
Fas 2: Tester görs på en större grupp, 200 - 300 pers. Effektivitet och säkerhet utvärderas
vidare.
Fas 3: Tester görs på en stor grupp, 1000 - 3000 pers. Biverkningar övervakas och jämförs
med biverkningar från andra läkemedel. Kontrollgrupper med placebo används ofta.
Effektivitet fastställs och information samlas in kring hur produkten ska kunna användas på
ett säkert vis.
Fas 4: Efterstudier görs för att utvärdera risker, fördelar och optimalt användande.
I studierna gällande covidinjektionerna har tillverkarna däremot slagit ihop fas 2 och fas 3
för att snabba på processen, och inkluderat ett avsevärt mycket högre antal deltagare än
normalt. Massinjektionerna som nu pågår i Sverige och världen ingår således i de två
ihopslagna faserna (*1).
Varenda person som injiceras med c-sprutorna nu och under de närmaste åren är en
deltagare i studiens fas 2/3 - men få verkar vara medvetna om det. Ytterligare något som
skiljer denna mass-studie från vanliga studier, är nämligen regeln om informerat samtycke.
Även detta noggrant reglerat enligt bl.a. Nürnbergkonventionen: för att hjälpa någon att
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avgöra om den vill delta eller ej, ska läkare och sköterskor först förklara detaljerna i
studien och ge alla nyckelfakta. Sedan ska dom förse deltagaren med ett dokument om
informerat samtycke, där ska studiens längd, syfte, olika procedurer, potentiella risker och
fördelar framgå, samt kontaktuppgifter. Därefter får deltagaren besluta om den vill skriva
på dokumentet eller ej - innan den får läkemedlet. Under studiens gång ska deltagaren
sedan fortsätta att förses med nyckelfakta, och kan när som helst välja att hoppa av.
För covidinjektionstillfällena verkar det dock inte finnas några riktlinjer om att inhämta ett
informerat samtycke från deltagarna. Injektionerna behandlas och utförs som att det vore
ett godkänt vaccin - och snart väntas de även behandlas som en del av det vanliga
vaccinationsprogrammet för barn. Trots att det fortfarande befinner sig i fas 2/3.
Under fas 2 och fas 3 ska även effektiviteten fastställas. Trots att dessa faser inte kan
avslutas än på några år, har tillverkarna hävdat att effektiviteten ligger på 95 %. Men
enligt en stor peer reviewed studie (*2) publicerad i The Lancet, är effektiviteten i själva
verket så låg som 0,84 % - 1,3 %, beroende på märke. Allra lägst effektivitet har Pfizer.
NÄR INLEDDES BARNFÖRSÖKEN?
Nödtillståndet har hittills gällt för personer över 16 år, i EU 18 år. Ändå har så kallade
”studier” på barn pågått parallellt med massvaccinationerna av vuxna - som ju också är
en del av studierna.
Den officiella startpunkten för barnförsöken verkar vara mitten av mars 2021. Då började
t.ex. Modernas barnförsök på 7000 barn 6 mån - 12 år. Försöket som görs för att "studera
säkerhetsproblem" kallas KidCOVE och ska pågå i 14 månader - men kommer märkligt
nog att pågå parallellt med den breda "vaccinationen" av barn. Pfizers barnförsök
inkluderade ca. 10 000 barn 5 - 11 år i en grupp, och 10 000 barn från 6 mån i en annan.
Även AZ och J&J utför barnstudier.
Genom att följa internationella register för rapporterade biverkningar har man kunnat se
att testerna på barn dock pågått längre än vad det talas öppet om. Trots att några
veckors eftersläpning brukar gälla, kunde man i mitten av mars se hela 3578 st. rapporter
gällande barn med biverkningar från Pfizer/AZ, och utöver det flera tusen rapporter
gällande ”okänd ålder”. Och detta bara hos två (EU-baserade) register.
En 12-årig flicka deltog så tidigt som i januari - det vet vi bara tack vare föräldrarnas
arbete med att nå ut med egen dokumentation av hennes skador. Enligt registret VAERS
(USA) injicerades en 1-åring redan 24:e december, och dog två dagar senare. En 2-årig
flicka dog efter injektionen i februari. Det senare fallet bekräftas av anhörigas vittnesmål.
Ändå påstår "factchecking" på sociala medier att det inte stämmer, eftersom "inga
vaccinationer av barn ska ha pågått vid den tidpunkten".
TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR TWEENIES
Trots att nödtillståndet tidigare inte har gällt för barn, har alltså ändå flera tusen barn
redan ingått i mass-studien. Den 10:e maj utvidgade FDA tillståndet till att även formellt
Sida 4 av 42

börja gälla åldersgruppen 12 - 15 år. Bara två dagar senare var den mer formella
"vaccinationen" igång i USA, och på bara ett par veckor hade över 600 000 barn injicerats
med de genmodifierande preparaten.
NYTT: 28:e maj utvidgades nödtillståndet till att även gällla barn 12- 15 år i EU! Tyskland
kör igång 7:e juni, Sverige avvaktar delvis, men har avsatt 470 milj för ändamålet.
Detta för en åldersgrupp (0-19 år) som löper 0,0002 % risk att dö med covid, och som
enligt CDC mest erfar asymptomatisk smitta. Det vill säga; dom blir knappt sjuka och dom
sprider inte smitta. Kriterierna för ett EUA verkar inte vara uppfyllda överhuvudtaget då
det gäller barn, eftersom EUA bara kan utfärdas om en livshotande risk föreligger, samt
efter att kända och potentiella skador viktats mot känd och potentiell nytta.
Det officiella tillståndet för ännu yngre barn är på väg det med, och under tiden fortsätter
de inofficiella experimenten på dem. Vad är skillnaden? I Finland börjar barnförsöken på
barn 6 mån - 11 år redan nu.
Beslutet om utvidgat tillstånd fattades efter att FDA först sett över ett test på 2260 barn i
USA. Dessa, så kallat frivilliga, barn fick samma dosering som vuxna, och "samma milda
sidoeffekter som de vuxna". De jämfördes sedan med 18 barn som fått en placeboinjektion. Arton. Och beslutet fattades trots att minst 11 barn rapporteras ha dött bara i
USA, och tusentals blivit skadade. Hur många barn som dött och skadats i resten av
världen vet vi inte.
Det tar vanligtvis 7 - 12 år att utveckla ett nytt vaccin, men genom att påskynda fas 2 och
3 tog det för c-sprutorna inte mer än 7 månader. Att trots det garantera att de är "säkra
och effektiva" är oetiskt.
Att inga studier finns gällande risker på längre sikt säger sig självt; utan långtidsstudier
finns helt enkelt ingen data för långtidseffekter - det går inte att trolla fram. Så hur
barnförsöken kan anses vara avslutade och färdigutvärderade då de nyss inleddes, är en
gåta. Och ingen kan veta vad effekterna blir på lång sikt av att injicera barn med
genteknik i början av, eller mitt i, den känsliga puberteten.
VAD ÄR EN PANDEMI
Strax innan svininfluensan 2009 ändrade WHO definitionen av pandemi, och sedan dess
kan vilket virus som helst klassas som en sådan - oavsett dödlighet. Pandemiklassningen
öppnar i sin tur för användande av produkter som bara godkänts för nödbruk, såsom
testerna och sprutorna i detta fall.
All statistik talar för att c-19 är en svårare influensa som drabbat många utsatta extra hårt.
Dit räknas sjukvården och äldrevården - som gick på knäna redan innan, och har ropat på
hjälp i många år utan att bli hörsammade.
De flesta som dör med c-19, dör med bakomliggande sjukdomar och diagnosticeras med
hjälp av missvisande, hårt kritiserade Drosten-test (PCR) som aldrig varit till för att spåra
patogener (*3). Medelåldern för att dö med c-19 (enligt PCR-test) är i Sverige 83 - 84 år,
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jämfört med 83 år vanligtvis. I USA ca. 79 år, både före och efter pandemin, i England 82
år - jämfört med 81 år i vanliga fall. Många av dem hade inte behövt dö om de fått annan
behandling, inklusive tillgång till sedan tidigare kända och välbeprövade botemedel som
blockerats under pandemin.
SMITTAR FRISKA
Rädsla sänker immunförsvaret och gör en mer mottaglig för sjukdomar. Under hela
pandemin har rädsla varit drivkraften och möjliggöraren för nya lagar och
förhållningsorder. Rädslan har i sin tur till stor del vilat i tron på en osynlig smitta.
Friska personer utan symptom (och utan c-injektion i kroppen) är inte smittspridare;
varken vuxna eller barn. Idén om asymptomatisk smitta är en fantasi som har sitt ursprung
i ett feltolkat dokument (*4). Ändå fortsätter den fantasin att matas ut och styra vardagen i
stort och smått, skapar onödig rädsla människor emellan. Känslan av att var och en är ett
potentiellt hot. "Act as if you got it" är en brittisk statlig slogan med förödande effekt,
och vars svenska motsvarighet blivit det dystopiska "utgå från att alla du möter är
smittade”.
VARFÖR BRÅDSKA
Chanserna att överleva för barn som enligt PCR-test är smittade med c-19, är alltså näst
intill 100 %. För vuxna 99.8 %. För åldersgruppen 0 - 70 år rådde underdödlighet under
2020. Under 2021 har Sverige underdödlighet totalt sett, och varken ökad beläggning på
IVA eller ökat antal sjukskrivningar enligt Försäkringskassan.
Det påstås ofta i media att "allt yngre läggs in på IVA" men faktum är att det var som
mest "unga" under den första vågen - då låg snittet på runt 60 år. Idag är snittet några år
äldre. Med "yngre" menas alltså inte barn eller ungdomar, även om media vill vinkla det
åt det hållet. De mellan 0 - 19 år existerar knappt på IVA, enligt statistiken. Och de mellan
20 - 49 år lades in med i snitt 1,7 pers per vecka förra våren, nu är det nere på ungefär
hälften av det. Läkare berättar att man nu lägger in personer som man aldrig skulle ha
lagt in före pandemin, att då rådde mer "om du kan stå får du gå".
Rädsla säljer. I skrämselrubrikerna påstås också att "smittan sprider sig till allt yngre", men
inget nämns om att orsaken kan vara att man tidigare inte testade de unga. Från v. 5 till v.
12 ökade PCR-testningen i Sverige från 200 000 till 350 000 tester i veckan, en ökning
med 75%. Av dessa siffror, med dessa tester, har man skapat en så kallad tredje våg.
Ett positivt test innebär inte att personen är sjuk, och är man inte sjuk så smittar man alltså
inte. Det står till och med på Folkhälsomyndighetens sida att PCR-testen inte kan påvisa
om någon är smittsam eller ej - ändå planerar samma myndighet insatser för att börja
screena skolelever; en bred testning utan att misstanke om smitta finns. Friska skolbarn
testas redan i många länder, bl.a. i Danmark där det ställs som krav för att ens få komma
till skolan. Testandet orsakar mycket trauma, ångest och splittringar, och bidrar till att
upprätthålla bilden av ett konstant nödläge. Ett nödläge som alltså inte syns i statistiken.
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Så vadan denna brådska med att nå barnen?
Det handlar som sagt om en pågående klinisk studie, ett medicinskt experiment, ett
forskningsprojekt. Som i sin tur gäller en helt ny form av teknik, en genterapiprodukt, som
inte har bevisats kunna stoppa smitta. Och vi talar om barn, som aldrig varit en riskgrupp
för c-19 och som löper större risk att dö av vanlig influensa - vilket i sig är extremt låg risk.
Barnen är inte i fara, och dom är inte en fara. Tvärtom utgör barnen en stor och
avgörande del i att uppnå flockimmunitet - som är enda vägen att bemöta ett virus. Och
bredast immunitet uppnås genom naturlig infektion. Strax före pandemin ändrade dock
WHO definitionen av flockimmunitet, till något som endast kan uppnås genom vaccin.
INRAPPORTERADE BIVERKNINGAR
SVT om Pfizers barnstudie; "Hos de barnen visade sig Pfizers vaccin ge ett
hundraprocentigt skydd mot c-19, utan tecken på andra biverkningar än de man sett hos
vuxna."
Efter detta brev tittar vi därför på vilka biverkningar det är som rapporterats in för vuxna och barn. Samt i de fall det är möjligt; hur många rapporter gällande barn som redan
kommit in - och det till endast 4 olika register. Det finns många fler.
En tidigare Harvardundersökning har visat att endast 1 % av alla biverkningar från
läkemedel rapporteras in. De flesta privatpersoner vet inte att möjligheten finns, och
många gör inte ens kopplingen mellan läkemedel och reaktion. Vid reaktioner efter
covidinjektionerna har många vittnat om att läkare avfärdat den upplevda kopplingen,
och därmed inte rapporterat in skadan. Riktlinjer och rutiner från LMV verkar saknas för att
fånga upp dessa fall.
Vad gäller det påstådda hundraprocentiga skyddet så titta gärna på siffrorna under
"infections and infestations" hos registret Vigiaccess i längst ned på denna sida.
Och, viktigast av allt; barn har ju redan ett nästintill hundraprocentigt skydd - utan spruta.
Den som började följa rapporter avseende biverkningar tidigt under 2021 kunde snabbt
se att de gav en helt annan bild än vad som förmedlades av media. Svensk massmedia
fokuserade bara på ett fåtal av de allvarliga biverkningarna; Trombos och
Trombocytopeni, och endast avseende Astra Zenecas produkt. Parallellt med detta fann
man i registren över 80 000 termer/diagnoser, med siffror som verkade vara än värre för
Pfizers produkt.
Redan i december varnade forskare för att Pfizers och Modernas sprutor innebar liknande
risker för blodproppar, som dem från Astra Zeneca och Johnson & Johnson. I april erbjöd
J & J de andra aktuella tillverkarna att göra en gemensam studie avseende risken för
blodproppar från covidinjektionerna. Astra Zeneca tackade ja, Moderna och Pfizer
avböjde. Varför avböjde dom? Enligt en rapport som publicerades i början av maj från
The Israeli People Health Commitee är Pfizers injektion kopplad till fler dödsfall i Israel än
vad Astra Zenecas är i hela Europa.
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Aldrig tidigare har ett nytt vaccin kunnat stoppa en pågående pandemi. Vi står inför - är
mitt i - en mängd helt nya förfaranden. Dels i hur en pandemi hanteras, och dels vad
gäller processerna runt att föra ut ett nytt läkemedel. Då inte media och myndigheterna
tar sitt ansvar och följer med i utvärderingarna därav, behöver vi andra hjälpas åt.
Föräldrar behöver samarbeta i att aktivt dela och granska den information som finns,
innan livsavgörande beslut fattas rörande våra barn och kommande generationer.
CENSURERAT STUDIERESULTAT
I massmedia får vi höra talas om endast ett fåtal av alla inrapporterade biverkningar, och
det har inte precis gjorts lätt för oss att själva söka upp resten av informationen. Den
censureras överallt på sociala medier, ifrågasättande inlägg skuggläggs eller stämplas
som falsk information. Grupperna som diskuterar biverkningar stängs ned och har behövt
flytta till andra plattformar, där privatpersoner lägger ner mycket möda på att
sammanställa det massiva material som finns i form av bilder, filmer och berättelser.
På en presskonferens nyligen sa FHM att de negativa effekterna av dessa injektioner är
”historiskt låga”. Men i vår mailkommunikation med LMV framkommer att de är
översvämmade med rapporter om biverkningar, och att dom inte har resurser att
handlägga allt och att dom nu får in dubbelt så många rapporter på 1 månad, som annars
på ett helt år. Innehållet i 80 - 90 % av rapporterna är fortfarande inte redovisat offentligt.
Inte heller vilka konkreta diagnoser och symptom rapporterna gäller.
De olika registren för inrapporterade biverkningar av läkemedel är rena snårskogarna att
söka i. Ingenstans samkörs hela världens rapporterade biverkningar för c-sprutorna, och i
flera länder finns existerar inte ens ett system för att rapportera in. Vilken annan klinisk
prövning går till på det viset? Vilken annan klinisk prövning har uteslutit vetenskaplig
uppföljning av sina deltagare? Många som drabbats av svåra biverkningar berättar på
sociala medier att dom inte ens fått återkoppling från tillverkarna, då dom vänt sig dit i
desperation.
Vanliga kliniska studier följer upp sina deltagare och inhämtar deras uppgifter om effekter
och biverkningar. Inte nog med att företagen bakom covidinjektionerna inte tar ansvar,
återkopplar eller kompenserar om något går fel; i denna mass-studie blir deltagarna
dessutom misstrodda, blockerade och ”factcheckade”.
Nu är det minst 11 barn som rapporteras ha dött efter Pfizer-sprutan, och det bara till ett
av registren (VAERS, i USA). I andra granskade register framgår inte hur många av de
döda som är barn.
Har du hört något i svensk media om de elva döda barnen, eller om alla tusentals barn
som skadats? Om de tusentals missfallen, fosterskadorna, menstruationsrubbningarna?
De blinda, de döda, de förlamade, dom som inte slutar skaka i hela kroppen, dom som
fått närmast uppfrätt hud? Varför inte - och är inte det en varningssignal i sig?
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Varför censureras de ifrågasättande rösterna, inklusive Nobelpristagare och andra
framstående forskare och tunga visselblåsare - yrkesmänniskor som äventyrar rykte, karriär
och försörjning genom att gå ut som dom gör.
SOMMARLOVSPRESENT
Redan nu ingår 80 svenska barn i ett barnförsök med Pfizers spruta. Pfizers globala
forskningschef sade i april till SVT att det kan bli möjligt att injicera svenska barn på bred
front redan under sommarlovet; "för att vara förberedd för nästa termin". Som vore det
en present.
Du som är förälder; skulle du låta ditt barn ta emot en present, en spruta med okänt
innehåll, från någon som lovar att det är säkert och effektivt - men frånsäger sig allt ansvar
om något skulle gå fel? Skulle du ta emot den från en kriminell? Skulle du köpa ens en bil
av någon som många gånger om dömts för bl.a. lurendrejeri och bedrägeri? Som betalat
biljoner i böter för bl.a. illegalt främjande av sin egen produkt?
Skulle du köpa experimentell farmaka av ett företag som tidigare lurat hundratals föräldrar
att låta sina barn ingå i dödliga experiment med nya "vaccin"? Samtidigt som företaget
alltså har ett skadeståndsavtal som gör att dom inte kan hållas ansvariga för några
hälsoproblem eller dödsfall orsakade av deras produkt.
I vilkas händer är det du lägger du ditt barns liv?
En del kollar upp referenser och brottsregister innan de anställer en ny barnvakt. Varför
inte kolla upp dr Faucis bakgrund. Eller Pfizers:
https://violationtracker.goodjobsfirst.org/prog.php?parent=pfizer
Om du dessutom fick veta att innehållet i sprutan aldrig testats avseende långtidseffekter.
Att inga tester gjorts rörande påverkan på kvinnlig fertilitet. Att produkten knappt ens
testats på djur överhuvudtaget; djurförsöken ställdes in, och de djur som klarade sig dog
längre fram då de mötte själva viruset. Många djur har dött i tidigare tester med liknande
injektioner.
Om du dessutom fick veta att ledande forskare och läkare världen absolut delvis varnar
för allvarliga omedelbara biverkningar/skador/dödsfall för en del - men framför allt på
lång sikt för den stora massan? Att det är inom ett par år som de riktigt allvarliga
konsekvenserna kommer ge sig till känna. Lagom till att de tillfälliga nödtillstånden löper
ut...
DET ÄR INTE VACCIN
Det har ingenting med att vara för eller emot traditionella vaccin att göra. Vi står inför en
aldrig förut existerande typ av produkt, som av tillverkarna öppet har beskrivits som
"software" och "operativsystem". Ingenstans uppfyller produkten kriterierna för ett
vaccin.
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Visselblåsaren dr Michael Yeadon, Pfizers f.d. Vice President och forskningschef, är en av
alla som gått ut med upprepade, starka varningar. Likaså dr Wolfgang Wodarg, som var
drivande i att avslöja svininfluensaskandalen - pandemin som inte var en pandemi.
Tillsammans skickade de den 1:a december in en petition till EMA märkt "!!URGENT!!"
om att stoppa fas 3-studien. Petitionen tar bland annat upp de bristfälliga testerna,
studierna och djurförsöken, och risken för ett hyperinflammatoriskt gensvar då en
injicerad person senare möter viruset i verkligheten.
Petitionen hörsammades inte och fas 3-studien stoppades alltså aldrig, utan är det som
pågår nu.
I den starkt kritiska skaran finns förutom tiotusentals censurerade läkare, forskare,
immunologer, epidemiologer, virologer, toxikologer, mikrobiologer - även världens kanske
störste vaccinförespråkare; den oberoende virologen och vaccinforskaren Geert Vanden
Bossche. Han talar om att massvaccinering i en pandemi aldrig är rätt väg, att sådana
drastiska åtgärder pressar viruset på ett olämpligt sätt och skapar en grogrund för nya,
mer smittsamma, virala varianter. Att det i sin tur kommer att leda till en dramatisk ökning
av nya sjukdomsfall, med totalresistens mot injektionerna.
Även historiker menar att ett nytt vaccin aldrig tidigare i historien kunnat stoppa en
pågående pandemi. Och med tanke på att covidinjektionerna inte är vaccin, och aldrig
har bevisats kunna stoppa smitta, torde möjligheterna till det vara ännu mindre nu.
VUXNAS RÄDSLA
Dr Fauci, han i Instagramklippet, spred även idén om att sätta masker på barn. En idé
som fått fäste hos miljontals ängsliga vuxna som plötsligt ser ett hot i vartenda omaskerat
ansikte - må det så vara en tvååring, en nyfödd, eller en långnosad tax. Utöver de
psykologiskt nedbrytande effekterna så växer dessa barn nu upp i tron om att det är
farligt att andas fritt; syresättningen begränsas, vilket sänker immunförsvaret och skapar
bakteriella infektioner.
Ingen som är frisk behöver testas för att se om den smittar eller ”egentligen" är sjuk. Att
vara symptomfri kan inte vara ett av symptomen, och en framrusande dödlig pandemi
behöver inte ett uppsökande test för att bekräfta sin existens. Likaväl som en säker,
välgörande produkt som stoppar smitta och räddar liv, inte behöver mutor, tvång,
kändisar och hot för att locka sina konsumenter.
"- Många föräldrar är oroliga och skulle välkomna ett vaccin. Det ser jag just nu som den
största anledningen till att göra den här studien", säger en överläkare till SVT om Pfizers
svenska barnförsök. I samma program står en vetenskapsreporter på en öde lekplats och
säger att barnen behöver börja sprutas ”för de vuxnas skull”. Han säger det utan att
varken visa belägg eller ifrågasätta.
I en artikel i SVD 27:e maj kan vi läsa att "vaccination av barn handlar i dagsläget främst
om andra än om barnen själva", och; "föräldrar kan också vilja vaccinera barnen för att
vara på säkra sidan när de ska ut och resa".
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Har inte vuxnas rädsla projicerats nog på barnen under året som gått, måste barnen
dessutom dras in i medicinska experiment som kan äventyra deras utveckling, hälsa och
framtida reproduktionsförmåga - för vår skull?
Vilka själsliga avtryck lämnar de ovetenskapliga, dehumaniserande restriktionerna - och är
det verkligen sunt att vuxnas rädsla för att dö ska gå före de ungas rätt att leva?
Kanske bidrar vi just nu till att orsaka trauma för en hel generation, genom att låtsas som
att "det nya normala" är normalt. Att det skulle vara friskt att inte kramas, ta i varandra, se
varandras ansiktsuttryck. Friskt att gå omvägar runt varandra på trottoaren, handla ensam,
äta ensam, inte umgås på fritiden, hålla avstånd till dem som ska vara närmast. Att ställa
in livsbejakande, glädjebringande och hälsofrämjande aktiviteter såsom dans, konserter,
teaterföreställningar, konstutställningar, skidåkning, skridskoåkning, körsång osv. Emedan
otaliga föräldrar drabbas av arbetslöshet, konkurser och förlorade livsverk. Med missbruk,
ohälsa och ökade depressioner till följd - något som alltid går ut över barnen, oftast i
deras egna hem.
Miljontals barn beräknas ha dött till följd av pandemiåtgärder i världen. Hur många fler
som farit illa är omöjligt att beräkna.
VAD ÄR DET SOM PÅGÅR
Har artister, skådespelare, influencers, fotomodeller och tv-kockar någonsin förut
uppmanat dig att delta i en klinisk studie? Har du någonsin förut sett reklam för
medicinska experiment ute på stan, i tidningar, på TV och radio? Fått gratis kaffe på
Pressbyrån och Seven Eleven som uppmuntran för att delta i ett? I andra länder mutas det
till och med med miljonlotterier, tivoli, hamburgare, pommes frites, doughnuts och pizza.
Har regering och myndigheter någonsin förut uppmanat dig, mutat dig, uppmanat dig, till
och med hotat och skrämt dig att delta i ett? Att låta dina barn delta?
Vera Sharav, överlevare från förintelsen varnar oss för att det är en av de största
varningsflaggorna; att myndigheter och regeringar börjar utöva medicinska experiment
på barn och andra utsatta grupper. Nürnbergkoderna upprättades och blev till
internationell lag efter andra världskriget för att det aldrig skulle kunna ske igen.
Det sker igen, det sker nu.
I bl.a. England och Indien förekommer det att barnen injiceras i skolan - utan föräldrarnas
medgivande. Snabba lagändringar har i många länder genomförts i tysthet, så att
samtycke numera anses ha erhållits bara av att ha sitt barn på skolan. Samma med
covidtesterna, som även dem befaras vara skadliga.
Det finns hjärtskärande filmer från olika länder både på äldre och på funktionshindrade
ungdomar som ges sprutan mot sin vilja. Ibland till och med uppsökta av hela
”hälsoteam” i sina egna hem, där dom borde vara fredade. I Kalifornien har 2000
personer anställts för att gå runt och knacka på folks dörrar för att övertala dem att låta
injicera sig. Hur ofta har en medicinsk studie knackat på hemma hos dig?
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Att alltihop är en del av en över 10 år gammal vaccinplan är inget som det talas om i
morgonTV-sofforna, men det finns gott om officiellt material kring det för den som är
intresserad.
Försök till lagändringar världen över pågår just nu för att möjliggöra obligatoriska
injektioner, även med tvång.
I USA behövs inte föräldrars samtycke för barn över 12 år. Lärare pressar sina elever att ta
injektionen på skoltid, och flera injektionscenter uppmanar barn att komma dit på egen
hand, och mutar t.o.m. med glass. Det är troligt att många barn går dit i tron om att dom
kan rädda livet på sina anhöriga.
SVIN OCH SOLIDARITET
Även under svininfluensan, pandemin som senare avslöjades som en icke-pandemi,
hävdade myndigheterna att det framhastade vaccinet var säkert och effektivt. Många slog
dock larm om skador, och Finland var först med att avbryta, året efter. 440 svenska barn
har bekräftats med narkolepsi som bestående biverkning. Mindre känt är att även ett stort
antal vuxna fick bestående men. Många drabbade har kämpat för att få diagnosens
koppling till vaccinet bekräftad och berättar att dom inte blivit tagna på allvar eller fått
någon ersättning. Mörkertalet anses vara stort också bland andra skador. Guillain-Barrés
syndrom; en form av förlamning som även syns bland de inrapporterade biverkningarna
för covidinjektionerna.
Då liksom nu användes solidaritet som huvudargument för vaccinering; ”vaccinera dig för
att skydda dina medmänniskor”. Men vad är poängen med ”vaccin” som inte minskar
risken varken för smittspridning eller död? Covidinjektionerna minskar risken för
symptomatisk infektion, ingenting annat. För en själv - och inte för någon annan.
Samtidigt ökar de ju riskerna för andra besvär (se listorna som följer efter brevet).
Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi: ”Solidaritetsargumentet är inte
korrekt i det här fallet. Det är faktiskt mer solidariskt gentemot övriga populationen att ha
genomgått covid-19 infektion än att vaccinera sig (…) De som vaccinerar sig mot
snabbspridande virus av den här typen gör det främst av egoistiska skäl, d.v.s. för ett
kortsiktigt skydd (…) Det är omöjligt att isolera eller vaccinera bort problemet den här
gången därför viruset redan är globalt utspritt och det redan nu finns tusentals mutationer
identifierade. En majoritet kommer att exponeras förr eller senare av någon virusvariant,
om man inte tänker vaccinera sig årligen med olika covid-19-vaccin resten av livet.
Massvaccinationsstrategin leder i det här fallet till att vi som population kommer bli mer
mottagliga för den här typen av virus framöver.”
Hon bekräftar också det som så många av de tystade läkarna varnar för; att om man redan
haft den naturliga infektionen och ändå låter injicera sig, så riskerar man att få extremt
kraftiga immunreaktioner; auto-immuna inflammatoriska sjukdomar.
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Var finns solidariteten med barnen genom en pandemi? Vem vakar över barnens
rättigheter i det nu pågående gigantiska medicinska experiment som ignorerar
Nürnbergkoderna, Helsingforsdeklarationen, Genèvekonventionen och Unescos Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights.
Och var finns solidariteten med alla som skadats, eller har barn och anhöriga som skadats
av sprutorna? Eller med dem som vill undvika det.
DE OFÖDDA BARNEN OCH DE NYFÖDDA BARNEN
Missfallen har ökat lavinartat i USA sedan sprutprogrammet startade, enligt Dr Sherri
Tenpenny med så mycket som 6000 %. Många kvinnor vittnar om missfall efter
påtryckningar från deras egna läkare att ta sprutan. Alarmerande berättelser och
förtvivlade varningar från drabbade kvinnor censureras och raderas från sociala medier.
Tills nyligen fanns tre stora Facebookgrupper med mammors upplevelser av missfall efter
sprutan - alla stängdes ner av Facebook, och tusentals vittnesmål, bilder och filmer
plockades bort. Varför?
Här i Sverige får vi inte se några siffror alls för antal missfall och dödfödda. Tills nyligen
fick gravida i riskgrupp eller över 35 år lov att låta injicera sig, och det utan att behöva
visa upp intyg. Vissa regioner till och med uppmanade gravida att boka tid - allt medan
FHM ville ”se hur kunskapsläget utvecklar sig" Vad ska kunskapsläget under en pågående
klinisk prövning bygga på, om inte på vittnesmål och inrapporterade biverkningar? Mot
slutet av maj kom så beskedet att alla gravida fr.o.m. v. 12 rekommenderas sprutan - utom
de i riskgrupp. Hur går det ihop?
Då injektionerna i många fall verkar ha en tydligt omedelbar påverkan på de kvinnliga
fortplantningsorganen, kan man fråga sig varför det inte talas mer om vad det faktiskt
innebär - och hur injektionerna kan tänkas påverka på lång sikt? Inga studier har gjorts i
hur fertiliteten påverkas, varken den kvinnliga eller den manliga.
Visselblåsaren Dr Michael Yeadon, fd Vice President och forskningschef på Pfizer: ”There
is a risk of women becoming infertile due to anti-Syncytin-1 antibodies preventing the
placenta to be formed. This risk has not been evaluated.”
Det brittiska "expertrådet" JCVI har gått ut med rekommendation för både gravida och
de som planerar att bli gravida att ta Pfizers och Modernas spruta, trots att alltså inga som
helst studier finns gällande dess långtidseffekter. Expertrådet - som till största delen
verkar bestå av män - rekommenderar även ammande kvinnor att ta sprutan.
I de flesta rapporteringssystem kan vi inte se åldersgrupper för de olika rapporterade
biverkningarna på ett tydligt sätt, men i USA är det än så länge möjligt genom systemet
OpenVaers. Där kan man bl.a. läsa om en 5-månaders pojke som dog efter att ha blivit
ammad av sin mamma:
Dagen efter mammans andra dos från Pfizer utvecklade babyn utslag, feber och vägrade
amma. På akuten konstaterades förhöjda leverenzymer och Trombocytopeni, dvs samma
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allvarliga biverkning som setts hos tusentals vuxna (1222 st rapporterade bara i USA, 21:a
maj). Han dog inom ett par dygn.
Hur många liknande rapporter som finns i andra register vet vi alltså inte. Utdrag från
några av dem följer längre ner, efter brevet.
NÖDSTOPP
Under Nürnbergrättegångarna förbjöds för all framtid möjligheten att påtvinga människor
medicinsk behandling, masker, märkningar eller pass bestående av medicinsk information.
Nu förbereds nya enorma rättsliga processer angående brott mot mänskligheten.
Miljontals människor deltar i synkroniserade manifestationer i världens storstäder (utan att
media rapporterar om det) - och alltjämt fortsätter det svajande experimentet.
Varför är det så viktigt att det fortsätter, och varför skynda ner i åldrarna? Friska bebisar
och barn ska inte injiceras med giftklassade kemikalier och genmodifierande teknik.
C-sprutorna har ju endast ett villkorat nödtillstånd, så vilka är egentligen de där villkoren?
Om inte det höga antalet allvarliga diagnoser vi ser i rapporterna är tillräckliga för att
avbryta studien, oavsett om samband fastställts ännu eller ej - var går då gränsen. Hur
många missfall, hur många skadade och avlidna ska till för att genomdriva ett nödstopp?
I USA nödstoppades svininfluensavaccinet efter 53 dödsfall. När det gäller vanliga
influensavaccin kommer det i USA 20 - 30 rapporter om dödsfall per år. För
covidinjektionerna är det i USA redan över 4000, på bara några månader. Där är det fler
som har dött av c-sprutorna, än som har dött av vaccin de senaste 15 åren. Till ett av de
EU-baserade registren har 405 259 skador rapporterats in för c-sprutorna per den 8:e maj,
varav 10 570 st. dödsfall. I Sverige finns det 27:e maj 35 725 rapporter till LMV gällande
skador. Däribland 223 dödsfall (28:e maj) - i de 11 % som hittills är redovisade. 186 av
redovisade dödsfall gäller Pfizers produkt.
Svenska ambulansförare och andra sjukvårdsanställda vittnar om att allt fler av de som
kommer in akut och läggs in på IVA, gör det p.g.a. reaktioner efter sprutan.
Begravningsbyråer börjar se mönster bland de som begravs; det rör sig allt oftare om
nyinjicerade, vars anhöriga inte själva gör kopplingen men uttrycker ungefär; "Så synd, vi
som just skulle börja umgås nu när han/hon äntligen vaccinerats."
Enligt Nürnbergkod nr 10 måste ett medicinskt experiment avbrytas vid misstanke om att
det orsakar skada eller död. All statistisk data visar klart och tydligt att så är fallet med
covidinjektionerna - ändå gör inga tillverkare, politiker eller experter (bland dem som får
komma till tals i media), något försök att stoppa experimentet. Varför ignoreras datan?
I den övervakade, inledande delen av studierna testades bara 1 eller 2 doser på
deltagarna. Ingen testades för mer än så. Ändå planeras det för fler obligatoriska doser än
två. Ingen vet vad effekterna av det blir. ”Boosters”; påfyllnadsdoser, planeras att ges var
6:e månad - utan några uppföljande studier. Och det trots det snabbt växande antalet
döda och skadade, orsakade av experimentet.
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TRANSMISSION / ÖVERFÖRING
Samtidigt som arbete i motvind pågår med att föra ut information om sådana
biverkningar som inte syns i media, börjar en helt annan typ av rapporter strömma in, från
annat håll. Anekdotisk information, tusentals vittnesmål från framför allt kvinnor, som fått
oroväckande symptom kopplade till framför allt hud, bröst och reproduktionsorgan - bara
av att ha varit nära någon som tagit sprutan. Genom hudkontakt eller inandning (*5).
Pfizer förnekar risken, men avhandlade själva möjligheterna till det i dokument från den
inledande fasen av studien; "occupational exposure" och "evironmental exposure" i
andra och till och med tredje hand. I dokumentet kan man t.ex. läsa att en kvinna som
inte injicerats kan få missfall, fosterskador och förgiftad bröstmjölk bara av att ha varit nära
en annan kvinna som injicerats. Det må låta otrovärdigt, men tekniken för s.k. "selfspreading vaccines" har funnits länge och används redan på vilda djur.
En av de vanligaste rapporterade biverkningarna av själva injektionen är blödningar; inre
och yttre, samt från diverse kroppsöppningar. Nu rapporterar läkare om att även barn som
inte fått sprutan reagerar med blödningar - genom just "transmission", överföring. Oftast
i form av näsblod och blodproppar, men det ha räven rapporterats om en 22 månader
gammal flicka som börjat blöda ur underlivet.
Dr Larry Palevsky säger i ett samtal med fyra andra läkare på ämnet: ”Det här är inte ett
vaccin, snälla sluta kalla det för vaccin. lipidnanopartiklar har aldrig använts i ett vaccin
förut. De är kapabla att föra allt material som är fäst vid dem (…) in i hjärnan, lungorna,
levern, spermierna och in i det kvinnliga reproduktionssystemet (…) Det här är rysk
roulette. Vi har inga svar om vad det är som överförs eller hur det överförs (…) Detta är
folkmord. Det här är ett massförstörelsevapen och det kräver att vi talar ut. Någonting
överförs från människor som injicerats med detta gift, till andra som inte har injicerats.”
Dr Steven Baker har gått ut med att patienter som injicerats de senaste 30 dagarna inte
kommer att kunna tas emot på hans mottagning (*5), för att inte riskera den kvinnliga
personalens fertilitet. Om injektionerna kan ha så pass allvarliga andrahandseffekter på
vuxna - vad står då inte på spel för barnen?
En grundskola i Florida, Centner Academy, varnar sina anställda för sprutan och meddelar
i ett brev till dem som redan tagit den att dom inte får lov att återvända till skolan förrän
de kliniska prövningarna är klara. Rektorn menar att barnen är högsta prioritet, och skriver
i brevet: ”Vaccinated persons may be transmitting something from their bodies that could
harm others, impacting fertility and the reproductive systems of women, and also the
development of children”.
Vi vet ännu inte ifall c-injektionerna verkligen tillhör kategorin av självspridande vacciner,
men alla eventuella frågetecken borde redas ut innan våra barn blir aktuella. Det borde ha
gjorts av dem som får betalt för det - innan massexperimentet inleddes. Men nu är det
hela världens befolkning som är försökspersoner, och det är vi föräldrar som behöver följa
upp, forska i realtid - för allas våra barn och för kommande generationer. Att i detta läge
blint följa myndigheter och auktoritetsfigurer kan få ödesdigra konsekvenser.
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SNART SOMMARLOV
Det råder alltså underdödlighet hittills 2021, det mesta tyder på att nödläget är över.
Ändå stoppas inte det nödtillstånd som möjliggör användandet av PCR-tester och csprutor. Ändå fortsätter experimentet, ändå fortsätter övertalningskampanjerna. Ändå har
regeringen föreslagit att regionerna ska få 470 miljoner utöver de tidigare 700 miljonerna,
för att kunna massinjicera barn och tonåringar, så fort klartecken kommit från EMA. Och
det med Pfizers experimentella produkt.
Regionerna får redan 275 kr per utdelad dos, samt en bonus på 20 kr per person om de
lyckas injicera över ett visst antal personer. Det är inte bara tillverkarna som har att tjäna
på att så många som möjligt injiceras.
Men staten och läkemedelsföretagen äger inte våra barn. Det är vi föräldrar som har det
yttersta ansvaret, och det är vi föräldrar som vet vad som är bäst för dem. Vilken tillvaro
vill vi se dem växa upp i, och vilken värld vill vi lämna dem med? Och vill vi kunna bli
mormor-morfar-farmor-farfar en dag...
Efter ännu en digital skolavslutning; låt oss ge våra barn, alla barn, andra
sommarlovspresenter än "det nya normala" i form av ovetenskapliga restriktioner,
etylenoxiddoppade tester, munskydd/visir/plexiglas och bakterierubbande handsprit. Än
övervakning och medicinsk apartheid (så kallade vaccinpass/green pass). Än nedbrytande
rädsla, avstånd, isolering, digitala möten, splittrade familjer, hot om stängda parker,
lekparker och badplatser. Och låt dem framför allt slippa olagliga experiment med deras
känsliga växande kroppar - deras sinnrika immunförsvar.
Efter mer än 1 år av begränsningar, låt oss bara ge dom barndomens frihet! Frihet att
springa fritt, tumla runt, gräva i jorden, stoppa fingrarna i munnen, kladda, göra fel,
komma för nära, använda alla sinnen. Frihet att, utan förbehåll, fylla på med Dvitaminalstrande solljus, glädje, orädsla, näring, natur, kulturupplevelser, gemenskap med
människor och djur. För att på så vis bygga sitt - och därmed allas - naturliga
immunförsvar. Det gynnar lika mycket våra äldstas fysiska och psykiska välmående. Barns
närhet, kontakt och utbyte med äldre generationer är ömsesidigt livsviktig, och livgivande
åt båda håll.
Vi föds, vi dör - däremellan ska vi leva.
Låt barnen leva.

Fridlys barnen!

/ TILL BARNENS FÖRSVAR (Privatpersoner som är föräldrar, sjuksköterskor, läkare,
lärare, naturterapeuter, kulturarbetare, engagerade medborgare)
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Länk till namninsamlingen, om det inte funkar att klicka på den så kopiera adressen och
klistra in i din webbläsares adressrad:
https://www.skrivunder.com/nodstopp_fridlys_barnen
OBS! Du behöver inte hålla med om allt som står i brevet för att skriva under. Det enda
du behöver hålla med om är:
Vi kräver att alla pågående och planerade försök på barn under 18 år med de
experimentella "vaccinen" mot covid stoppas med omedelbar verkan

REGISTER FÖR INRAPPORTERADE BIVERKNINGAR
Så, in i snårskogen! Här följer så exempel från endast 4 olika register/
rapporteringssystem. Det finns många fler. Uppställningarna ser olika ut pga olika typer av
register, med helt olika system. Vi ber om ursäkt för blandade språk:
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1) VAERS/OpenVAERS, USA. 21:a maj. Det enda system där man tydligt kan se åldersgrupper
bland dödsfallen?
Totalt 262 521 st. rapporter för alla c-sprutor.
11 döda barn - varav 2 st. med Moderna, 9 st. med Pfizer. Utöver det finns 414 dödsfall med
okänd ålder, hur många av dem är barn?
Ett par barn har raderats från registret sedan veckan innan, men vi väljer att fortsatt behålla dem i
listan:
- 17-åring, andnöd, hjärtattack, Pfizer.
- 17-åring, självmord en vecka efter sprutan, Pfizer.
- 17-åring, Apnoeic attack, Dyspnoea, Renal dysplasia, Enterococcal infection, Respiratory
arrest, Chest pain, Resuscitation, Pulmonary artery occlusion mm. Pfizer.
- 16-åring: Hjärtattack, lungemboli mm. Pfizer.
- 16-åring, hjärtattack 9 dagar efter sprutan. Pfizer.
- 15-åring, hjärtattack 3 dagar efter sprutan. Moderna.
- 15-åring, hjärtsvikt, dog 2 dagar efter sprutan. Pfizer.
- 2-åring, ”symptoms: death, product administered to patient of inappropriate age”.
Beskrivning: ”2-year-old patient; this is a spontaneous report from a non-contactable consumer
via a Pfizer-sponsored program. A 2-year-old female patient received bnt162b2 (pfizerbiontech covid-19 vaccine), second dose at the age of 2-years-old via an unspecified route of
administration on 25feb2021 (batch/lot number was not reported) as single dose for covid-19
immunisation. The patient's medical history and concomitant medications were not reported. It
was reported that the 2-year-old dies after vaccine on 03mar2021. Reported on VAERS. Look
for the researchers to exclude her from the study, probably claiming her death had nothing to
do with the shot, ”she was going to die that day, five days after vaccination anyway”. That's
how they roll. the patient died on 03mar2021. The outcome of the event was fatal. No followup attempts are possible. Information on lot/batch cannot be obtained. No further information
is expected; reported cause(s) of death: ”she was going to die.” Pfizer.
- 1-åring, spruta på julafton, dog 2 dagar senare. Pfizer.
- 1-åring, ökad kroppstemperatur, anfall, dog 10/4, 2 dagar efter sprutan. Moderna.
- En 5-månaders baby, genom amning, dog dagen efter mammans spruta: ”Patient received
second dose of Pfizer vaccine on march 17, 2020 while at work. march 18, 2020 her 5 month
old breastfed infant developed a rash and within 24 hours was inconsolable, refusing to eat,
and developed a fever. Patient brought baby to local ER where assessments were performed,
blood analysis revealed elevated liver enzymes. Infant was hospitalized but continued to
decline and passed away. Diagnosis of ttp. No known allergies. No new exposures aside from
the mothers’ vaccination the previous day. Symptom: Death, Hepatic enzyme increased, Diet
refusal, Pyrexia, Emotional distress, Rash, Exposure via breast milk, Thrombotic
thrombocytopenic purpura, Failure to thrive.” Pfizer.
Totalt, inkl vuxna:
Döda: 4406 st. Varav: Pfizer 1953, Moderna 2072, Janssen 344 (övriga blandade el okända).
Antal döda i åldersgruppen 0-24 år: 25 st. Döda med okänd ålder: 414. ”Sudden death”: 84 st.
Samt:
Hospitalizations: 14 986 st. Akutvård: 34 474 st. Läkarbesök: 46 006 st. Bells palsy: 1411 st.
Anafylaktisk chock: 1214 st. Hjärtattacker: 1598 st. Missfall: 511 st. Allvarlig allergisk reaktion: 12
219 st. Trombocytopeni: 1222 st. 6 tonåringar med myocarditis.
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Vad var det han sa, Fauci.
”The younger kids are vulnerable, you don’t wanna be putting things into younger
children until you know it’s safe and effective”
—————————————————————————————————————-
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Länkar till registren, som uppdateras ca 2-4 ggr/mån:
1. https://www.openvaers.com/covid-data
2. http://www.adrreports.eu/sv/search_subst.html# (sök på covid-19 bland läkemedlen)
3. http://www.vigiaccess.org/ (sök på Comirnaty t ex)
4.https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterademisstankta-biverkningar---coronavacciner#hmainbody3

FOTNÖTTER
*1. FASER:
https://connect.trialscope.com/studies/0e8fc8e6-5782-46fd-8b03-0994a5ad8b41
https://www.ciscrp.org/education-center/important-information/#faq
Om hur studierna gått till: https://tv.gab.com/channel/cybershell/view/the-truth-behind-thevaccine-trials-609df497fa99b4a1f34686c2
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*2. EFFEKTIVITET:
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
*3. ASYMPTOMATISK SMITTA:
https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-restoring-public-trust-during-global-health-crisis
Dr Yeadon: https://www.bitchute.com/video/lIj22KttYq7z/?
fbclid=IwAR0VGwnN0yx3W5gIB-9VShMuKHv2Ruaue1qtEauyziqXauqUiBvz8qRsP68
Dr Mercola: https://xyiytvipmu5ul6pom7qzbxpjxi-fe3tvbk6lcbjw-www-globalresearchca.translate.goog/insanity-pcr-testing-saga/5740563?fbclid=IwAR06Y9DheHAlJEYJC7I88MWACkNLFiSv6t_b0Flhm_TOAdz9jz9XExn-LY
" Asymptomatic transmission of COVID-19 didn’t occur at all, study of 10 million finds": https://
www.lifesitenews.com/mobile/news/asymptomatic-transmission-of-covid-19-didnt-occur-at-allstudy-of-10-million-finds
"COVID 19 ASYMPTOMATIC TRANSMISSION VERY RARE SAYS WHO”: https://
www.bitchute.com/video/JlU5PvHiec3k/
Who Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan,
China: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
Asymptomatic seem to pose no risk: https://adapnation.io/asymptomatic-seem-to-pose-no-risk/
fbclid=IwAR3Xd3hOvPWe8GlE07CxBJ9inow7kBm9eobw8cFfBIaqwv1Vj0WeuMAZZKk
"Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission:
Systematic review and meta-analysis BACKGROUND: Knowing the prevalence of true
asymptomatic coronavirus disease 2019 is critic": https://jammi.utpjournals.press/doi/pdf/
10.3138/jammi-2020-0030
"Asymptomatic covid spread this "invisible dragon" is mostly a mythical beast": https://
boriquagato.substack.com/p/asymptomatic-covid-spread
Mercola censurerad men ev ligger denna länk kvar: "Asymptomatic People Do Not Spread
COVID-19”: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/04/do-asymptomaticpeople-spread-coronavirus.aspx
*4. PCR:
Vetenskapligt meningslösa: https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-arescientifically-meaningless/
Bryter grundligt ner ett dokument om test: https://m.youtube.com/watch?
v=-0b1uaQrVes&feature=share&d=n
Länk till FDA om testet: https://www.fda.gov/media/134922/download
*5. ÖVERFÖRING:
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https://brandnewtube.com/watch/doctor-refuses-to-accept-vaccinated-patients-don-039-t-takethe-depopulation-vaccine_DepM981nDfvlCnJ.html
Transmission:
http://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html?m=1
*6 CENTNER ACADEMY
https://fb.watch/5rLiII6oih/
Del big tree om Centner: https://thehighwire.com/watch/
https://odysee.com/@sayerji:7/centneracademyinterviewleila:7

—————————————————————————————————————

MER - Information att utgå från för den som vill ta reda på mer själv, eller informera

andra. För att söka vidare använd sökmotorn ”Duckduckgo”, ej Google, Wikipedia o dyl.

LÄKARUPPROP
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter...
https://lakaruppropet.se/
https://gbdeclaration.org/ (nämner ”vaccin”, men detta är inte vaccin)
https://physiciansforinformedconsent.org/covid-19/
https://docs4opendebate.be/en/open-letter/
https://acu2020.org/english-versions/
https://worlddoctorsalliance.com/
STOP MEDICAL DISCRIMINATION: The Petition To Stop Forced Experimental Vaccines.
”SMD & AFLDS is NOT “anti-vaxx” or in any other form to be considered or mislabeled
as disapproving of established, reputable vaccines when taken voluntarily without
coercion.”:
https://stopmedicaldiscrimination.org
"87 THOUSAND DOCTORS & NURSES COME OUT AGAINST COVID 19 & FAKE
VACCINE 'GENE THERAPY':
https://www.bitchute.com/video/V9epnCfRUQxU/
————————————————PFIZER
- https://cdn.pfizer.com/pfizercom/products/material_safety_data/prevnar13_20Feb-2018.pdf
- Kolla upp ingrediensen sm-102.
- Visselblåsaren Dr Michael Yeadon, fd. Vice president och forskningschef på
Pfizer: https://stoppfizer.org/
Sida 24 av 42

- Dr Yeadon och Dr Wodarg, brådskande appell till EMA 1:a december 2020: https://

czb8.files.wordpress.com/2020/12/
wodarg_yeadon_ema_petition_pfizer_trial_final_01dec2020_en_unsigned_with_exhibit
s.pdf

Alan Hess sid 67 - 68 https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/
C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
"Researchers in The Netherlands and Germany have warned that Pfizer-BioNTech’s
coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine induces complex reprogramming of innate
immune responses that should be considered in the development and use of mRNAbased vaccines."
https://www.news-medical.net/amp/news/20210510/Research-suggests-Pfizer-BioNTechCOVID-19-vaccine-reprograms-innate-immune-responses.aspx?__twitter_impression=true
En israelisk medborgargrupp Israeli People Committee (IPC) bestående av läkare, jurister,
forskare och vetenskapsmän från olika områden har publicerat en rapport som visar att
Pfizers vaccin mot covid-19 leder till skador på kroppens alla system. En gigantisk skandal
om detta stämmer. Deras slutsats är att det aldrig funnits ett vaccin som skadat så många
människor. https://www.the-people-committee.com/translated)
————————————————————
Yeadon (och Wodarg) är även en del av:
Doctors for covid ethics, petition undertecknad av ca 100 läkare I Europa och USA 28:e
februari, ”Urgent open letter from doctors and scientists to the European Medicines
Agency (EMA) regarding covid-19vaccine safety concerns”:
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientiststo-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
————————————————————
5 läkare diskuterar i videokonferens exakt vad som händer i kroppen och varför det ska
undvikas: Sherri Tenpenny, Carrie Madej, Larry Palevsky, Christiane Northrup, Lee Merrit
”The new injections are bioweapons, not vaccines”:
https://www.medicdebate.org/node/1999
————————————————————Dr Larry Palevsky:
https://tv.gab.com/channel/sonofenos/view/the-spike-proteins-are-abioweapon-60839f7ec7f59dbcef64a173
——————————————————
Dr James Lyons-Weiller:
https://rumble.com/vc9as3-doctor-drops-truth-bomb-regarding-covid-19-vaccines.html
———————————————————- Doctors around the world issue dire warning: do not get the covid vaccine:
https://www.bitchute.com/video/H9GyqoPMvfRa/
- Ask the experts II. We will not be silenced:
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https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbcpanorama-response_OvssgcJXMblheFt.html
———————————————————Mikrobiolog Sucharit Bhakdi ”Largest experiment ever performed in the history of human
mankind”:
https://www.bitchute.com/video/DlaF82KQPsP4/
———————————————————
Dr. Janci Chunn Lindsay, Ph.D:
Stoppa omedelbart studierna:
"In a public comment to the CDC, molecular biologist and toxicologist Dr. Janci Chunn
Lindsay, Ph.D., called to immediately halt Covid vaccine production and distribution.
Citing fertility, blood-clotting concerns (coagulopathy), and immune escape, Dr. Lindsay
explained to the committee the scientific evidence showing that the coronavirus vaccines
are not safe:” https://www.jennifermargulis.net/halt-covid-vaccine-research-scientisturges-cdc/
———————————————————
Dr Sherri Tenpenny:
”- She says that yes the mRNA attacks the spike protein but once it starts it doesn't know
when to stop and just keeps on attacking and will lead to the body into developing
autoimmune diseases. She thinks people are going to start suffering from 1 month in to
14 months in. Mike Adams (Health Ranger) is estimating everyone who has had the vax
will be dead in 5 years.”
Dr Tenpenny m fl varnar: ”it will kill you”:
https://www.bitchute.com/video/YrpiXXUSABbk/
Dr Tenpenny om spikeprotein:
https://vimeo.com/544366368/056dedf320
Dr Tenpenny:
https://itnshow.com/2021/02/14/covid19-vaccines-will-start-killing-people-42-days-1-yearfrom-now-says-dr-sherry-tenpenny/?
fbclid=IwAR3ih4qPPd7efgSpLPwSfldXZ8vOyzt4bDyKJzjK6LHjniit
Dr Tenpenny mfl, 8 ways mRNA covid vaccine can kill you:
https://forbiddenknowledgetv.net/8-ways-mrna-covid-vaccine-can-kill-you/?
__cf_chl_jschl_tk__=ac6d39d3c504e907037ef4b1c889f7f9906edada-1619824838-0ASBfTwq3x40kawK3rTNqkaTrqVJdTizrIfdQsxsFSdYNq9oS8HpaSUVsScvZvHNH0H3ZeI2pT1EZzmFdOgZGPqPPc_EvcbcX33xwoJHPI7JP6ubBrE8K4IO
jxBKJtUJxYd17gNbtr92JLJzpKN_wEV6PRWXxoytcljWqSl1vfOCCH1y0j7YLVRXXaBZROCr
M1dujWwBTmJkpQHTQt1GtMUsTIV2BTbZffQPxAWHiz_xkSwzs4EOUqgeLa7AnorPZO17BjSTUV5Rg7iF8BHGF4PyekUELLUjyNNo8ostNM_ZTZAqCZO8zhYMQQ56qJMWqnP7QwBjKgnIozHmP9eKIMTEYHy7GBFwvyaNX9YOvbmDQ74CZY5zEyw_Gz1LU6ZBBrJU2ZN78zhHn2N3PZXN
q_l4hOFicCKhd4L7dRull1Inhqe8wIqb7u0SL-RnsBQ
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—————————————————
Dr Charles Hoffe, visselblåsare:
https://odysee.com/@JohnThor:0/HAVOC:e
Hoffe trotsar sin munkavle, ”tells public how Moderna covid shotskilled and disabled
patients”:
https://rumble.com/vg4r6h-canadian-doctor-defies-gag-order-tells-public-how-modernacovid-shots-kille.html
——————————————Dr Carrie Madej:
Kort klipp ”Hidden delayed kill switch in covid vaccines”:
https://www.facebook.com/kate.dowdeswell.5/videos/239995457860068/
https://rumble.com/vg9kqr-carrie-madej-presentation.html
——————————————————
Dr Steve Hotze om varför det ej är vaccin utan genterapi:
https://www.facebook.com/646113475/posts/10158870434568476/
————————————————————Från en engelsk läkargrupps hemsida:
https://www.ukmedfreedom.org/resources/covid-19-vaccine-info
—————————————————
American Frontline Doctors:
https://www.americasfrontlinedoctors.org/action-alerts/identifying-post-vaccinationcomplications-their-causes-an-analysis-of-covid-19-patient-data?
fbclid=IwAR34uJ2hDIDMyqZidKKYICCaicsQ12htaL3fqcqRhRARoMTMRzKN2gzukdI
—————————————————Läkare vittnar under ed om att ”vaccinet” är farligt, i Texas:
https://www.bitchute.com/video/trqA5NExRbrc/?
fbclid=IwAR1LkTKLJ_E3YFc2NxszYl7HJ_6g10q7FXFC-FQbPW1DOrwLVXT24wjxZqU
200 vittnesmål Texas senat:
https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?
clip_id=15926&fbclid=IwAR1NBVX6lTQaNAuhBZ69x57Nqz5TYMxEH-6JPIVwh6gajxKjYsq
9qZHCUgc
Och:
https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?
clip_id=15934&fbclid=IwAR1GCmuG3aKHCyDETZ_CyMbERrpwn9r0rSIjikAHVt2zOaBbYA
6foOcvHvo
Fler länkar t vittnesmål i senaten i Texas. De är alltså pro-vaccin, men gällande dessa
experimentella icke FDA-godkända "vaccin" är de gravt bekymrade. Det finns en lång
version och en kortare version, detta är den kortare: https://www.facebook.com/
100004296603399/videos/2018444424975425/
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Detta är den långa versionen: https://rumble.com/vh1zj5-senate-committee-on-stateaffairs-part-i-2021-05-06.html
——————————SJUKSKÖTERSKOR
Halifax, Kanada:
https://www.bitchute.com/video/jpwdgHgx4XVC/
Nurse NHS
https://youtu.be/epuo1tKJor0
British Nursing Alliance ‘The People’s Nurses’ https://t.me/BritishNursingAlliance (om du
har appen Telegram)
——————————DRABBADE
COVID VACCINE VICTIMS https://t.me/joinchat/S0njOpki0fKhxciK
3 skadade sjukvårdsarbetare:
https://www.bitchute.com/video/A4d8FB2cIBTc/
300 sidor privatpersoners bilder och berättelser:
https://drive.google.com/file/d/1uS4krGJX-7sa8fuRlH7mhod-Xa5ZBsXU/view?
usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YK0JR_lFy88Zu3rcC3L5NvL_Xr3ib6zY/view?
fbclid=IwAR3nTJgiRzn40u44wRp6IH7YwjNDoS4_xP8B4e6QBqcYs22lh2T2O8V-n6M
https://vaccineimpact.com/2021/canadian-doctor-defies-gag-order-and-tells-the-publichow-the-moderna-covid-injections-killed-and-permanently-disabled-indigenous-peoplein-his-community/
Kvinna Bells palsy
https://fb.watch/5Qs-Un69cv/
https://www.docdroid.net/shymWTY/vaccine-side-effects-138-page-pdf-pdf#page=2
Eric Clapton:
https://www.rollingstone.com/music/music-news/eric-clapton-disastrous-vaccinepropaganda-1170264/
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Eric Clapton redogjorde för sin katastrofala upplevelse efter att ha fått Covid-19-vaccinet
och skyllde det på propagandan för att man överdrivit säkerheten, i ett brev som
gitarristen delade med en arkitekt / anti-lockdown-aktivist:
”Jag tog AZs första spruta och fick genast svåra reaktioner som varade i tio dagar. Jag
återhämtade mig så småningom och fick veta att det skulle gå tolv veckor innan den
andra ...Cirka sex veckor senare erbjöds mig och tog den andra AZ-sprutan, men med lite
mer kunskap om farorna. Självfallet var reaktionerna katastrofala, mina händer och fötter
var antingen frysta, domnade eller brinnande och ganska oanvändbara i två veckor, jag
fruktade att jag aldrig skulle spela igen, (jag lider av perifer neuropati och borde aldrig ha
gått nära sprutan.) Men propagandan sa att vaccinet var säkert för alla...”
———————————————————————
FERTILITET
"First, there is a credible reason to believe that the Covid vaccines will cross-react with
the syncytin and reproductive proteins in sperm, ova, and placenta, leading to impaired
fertility and impaired reproductive and gestational outcomes."Respected virologist Dr. Bill
Gallaher, Ph.D, made excellent arguments as to why you would expect cross reaction.
Due to beta sheet conformation similarities between spike proteins and syncytin-1 and
syncytin-2.”
———————————SAMMANFATTNINGAR
Mycket bra information och fakta: https://nojabforme.info/
Sammanfattning för alla, även unga: https://www.bitchute.com/video/F8StorUnA9q8/?
fbclid=IwAR0DCbrlOw8uD3eJBwZPfq4GEYOaDEM6RGbouocMnH_XgsGqZ5OUZ9_fMt0
——————————
EJ VACCIN
Sticket och vad det gör, vad det är och INTE är - Mycket pedagogiskt förklarat: https://
www.bitchute.com/video/NTiV0aW5AtT7/
————————————————————————
MER OM SPIKE PROTEIN
”The viral spike protein that is the target of the major SARS-CoV-2 vaccines is also one of
the key agents causing the damage to distant organs that may include the brain, heart,
lung, and kidney:”
https://www.regulations.gov/document/FDA-2020-N-1898-0246
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https://michaelsavage.com/bad-news-covid-spike-protein-itself-damages-cells-salkinstitute/
https://www.americanthinker.com/articles/2021/05/
why_are_media_ignoring_data_showing_massive_covid19_vaccine_death_spike.html
"Våra resultat visar att SC2-spikproteinet orsakar lungskada även utan närvaro av intakt
virus", säger Pavel Solopov, doktorand, DVM, forskningsassistent professor vid Frank
Reidy Research Center for Bioelectrics vid Old Dominion University. "Denna tidigare
okända mekanism kan orsaka symtom innan betydande viral replikering inträffar.” Solopov
kommer att presentera den nya forskningen vid American Society for Pharmacology and
Experimental Therapeutics årsmöte under det virtuella Experimental Biology (EB) 2021mötet, som kommer att hållas 27-30 april:
https://medicalxpress.com/news/2021-04-sars-cov-spike-protein-lung.html'
—————————————————————————
EXEMPEL PÅ FORSKNINGSRAPPORTER
Vaccines worsening clinical disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
Studien i källan visar användningen av superparamagnetiska nanopartiklar av järnoxid
(SPION) vid leverans av mRNA-vacciner.
Polyetylenimin valdes för att modifiera ytan av SPION för att underlätta leveransen av
plasmid-DNA i däggdjursceller på grund av polymerens omfattande buffringskapacitet
genom "protonsvamp"-effekten:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/
”COVID-19 vaccines designed to elicit neutralising antibodies may sensitise vaccine
recipients to more severe disease than if they were not vaccinated. Vaccines for SARS,
MERS and RSV have never been approved, and the data generated in the development
and testing of these vaccines suggest a serious mechanistic concern: that vaccines
designed empirically using the traditional approach (consisting of the unmodified or
minimally modified coronavirus viral spike to elicit neutralising antibodies), be they
composed of protein, viral vector, DNA or RNA and irrespective of delivery method, may
worsen COVID-19 disease via antibody-dependent enhancement (ADE). This risk is
sufficiently obscured in clinical trial protocols and consent forms for ongoing COVID-19
vaccine trials that adequate patient comprehension of this risk is unlikely to occur,
obviating truly informed consent by subjects in these trials.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
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Andrew Mather, brittisk matematiker, antyder en misstänkt koppling mellan
vaccinationerna och ökad dödlighet ffa i gruppen 45-64 år:
https://www.facebook.com/andrew.mather.739/posts/10157860104007413/
"In conclusion, our data show that the BNT162b2 vaccine induces effects on both the
adaptive and the innate branch of immunity and that these effects are different for various
SARS-CoV-2 strains. Intriguingly, the BNT162b2 vaccine induces reprogramming of innate
immune responses as well, and this needs to be taken into account: in combination with
strong adaptive immune responses, this could contribute to a more balanced
inflammatory reaction during COVID-19 infection, or it may contribute to a diminished
innate immune response towards the virus. BNT162b2 vaccine is clearly protective against
COVID-19, but the duration of this protection is not yet known, and one could envisage
future generations of the vaccine incorporating this knowledge to improve the range and
duration of the protection. Our findings need to be confirmed by conducting larger
cohort-studies with populations with diverse backgrounds, while further studies should
examine the potential interactions between BNT162b2 and other vaccines.” https://
www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full
———————————————————
FÖR ATT SJÄLV SKAPA INFORMERAT SAMTYCKE :
I dessa broschyrer finns viktig information sammanfattad, för ett medvetet val/informerat
samtycke ang. c-sprutorna:
- Informerat samtycke, Pfizer pdf broschyr:
https://uploads-ssl.webflow.com/
5fa5866942937a4d73918723/6018018e4b1729f3251e4281_UKMFA_Pfizer_COVID-19_Va
ccine_(Public1-2).pdf
- Informerat samtycke, Astra Zeneca pdf broschyr:
https://uploads-ssl.webflow.com/
5fa5866942937a4d73918723/6018018ee97688debe23c551_UKMFA_AstraZenica_COVID
-19_Vaccine_(Public1-2).pdf

- Informerat samtycke, Moderna pdf broschyr: https://uploads-ssl.webflow.com/

5fa5866942937a4d73918723/605db3b889514d1fa669ab80_UKMFA_Moderna_COVID
-19_Vaccine_Public_v0-3.pdf

———————————————EJ GODKÄNT
”Check out this link from FDA. It is mentioned several times that the shot is NOT
approved. Interestingly Google search does NOT find the document. You need the direct
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link I post below. So, published online means they can avoid any blame but you won't
find it unless you know where to look:” http://www.ltdhd.org/assets/uploads/2021/05/
EUA-27034.167_FS-for-Recipients-and-Caregivers_Final_5.10.2021.pdf
———————————————MER OM BARN/SPRUTAN
Barn pressas av sina lärare att ta sprutan på skoltid, utan föräldrarnas medgivande:
https://djhjmedia.com/kari/shocking-live-video-footage-of-chaos-children-fleeing-schooland-children-being-bussed-in-to-get-vaccinated/

Vaers - fler döda barn än vad som synts?:
https://www.facebook.com/1782507551/posts/10215125088798909/
Dr Angelina Farrella
https://m.youtube.com/watch?v=mIPb0AtEvAE&feature=share
Dr Roger Hodkinson
https://brandnewtube.com/watch/dr-roger-hodkinson-stark-warning-on-children-039-svax-laura-lynn_HqRVc6EV5HedNvJ.html
93 israeliska läkare:
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124?
fbclid=IwAR0uBOMUHdo7En2yaFNdzRiZqVDwuzGKyvc53wsuuzbjyx196ST8_iTPhqA
Mycket viktig information från "Israeli Public Emergency Council" angående vaccinering
av barn https://t.co/qm2cDfXacP
https://www.israel21c.org/israel-prepares-to-vaccinate-12-15-year-olds-after-pfizer-fdanod/
https://news.yahoo.com/doctor-explains-why-parents-shouldnt-wait-to-vaccinate-theirkids-185433488.html
Under 60-talet försökte forskare göra ett RSV (Respiratory Syncytial Virus) vaccin för
spädbarn. I den studien hoppade man över djurstudierna eftersom de inte krävdes på
den tiden.
https://www.nature.com/articles/s41579-020-00462-y#Sec11
Denna studie slutade med att de vaccinerade barnen blev mycket sjukare än de icke
vaccinerade efter att ha exponerats för det naturliga viruset (80 % krävde sjukhusvård och
2 st dog).
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Efter år 2000 har forskare gjort många försök att skapa ett coronavaccin, men de har alla
slutat i misslyckande under djurförsöken, då djuren blivit svårt sjuka, många dog precis
som barnen på 60-talet. Summering av dessa försök finns här: https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.02991/full
They are killing our children: https://www.bitchute.com/video/6TpGmg6hxRBs/
"Despite Sweden’s having kept schools and preschools open, we found a low incidence
of severe Covid-19 among schoolchildren and children of preschool age during the SARSCoV-2 pandemic. Among the 1.95 million children who were 1 to 16 years of age, 15
children had Covid-19, MIS-C, or both conditions and were admitted to an ICU, which is
equal to 1 child in 130,000."
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670?
fbclid=IwAR1qF_QjDj7ifrsHLJINdnO5SBsOCRZQhARREjozITltgtaqN2KE0zs9zzQ
https://www.bitchute.com/video/vipp4ulvK9AA/
https://abcnews.go.com/US/children-young-months-now-covid-19-vaccine-trials/story?
id=77353416
https://davidicke.com/2021/04/29/children-as-young-as-6-months-now-in-covid-vaccinetrials-parents-who-should-never-be-parents-but-should-be-being-treated-in-a-mentalinstitution/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-guidance-forchildrens-social-care-services
“The worst thing, the worst thing, is to have the doctor come in and say, ‘OK, well, we
found two blood clots inside his brain.’ The hardest thing was I let him get that shot. And
he was healthy and well before. But you question it, you can’t help but question it when it
all goes wrong.” https://rumble.com/vc41m1-cdc-gates-exposed.html
Näsblod av test: https://www.facebook.com/100005282024086/posts/
1680465135472871/
Blodproppar i hjärnan:
- https://www.fox13now.com/news/local-news/utah-teen-hospitalized-with-blood-clots-inhis-brain
- “The worst thing, the worst thing, is to have the doctor come in and say, ‘OK, well, we
found two blood clots inside his brain.’ The hardest thing was I let him get that shot”:
https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-hospitalized-brain-blood-clots-afterpfizer-vaccine/
Crime report: https://thewhiterose.uk/crime-report-concerning-astrazeneca-vaccine/
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https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lEGb8G/forskare-vill-vaccinera-barn-mot-covid-19?
utm_source=upday&utm_medium=referral
https://www.hbl.fi/artikel/kan-staden-tvinga-elever-pa-test-vilket-barn-raknas-somexponerad-overlakare-i-helsingfors-svara/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7645850/
Flickan Mika inte glad: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/israel-ska-borja-vaccinerabarn-fran-12-ar
Läkaruppropet, vaccinera inte unga och friska: http://lakaruppropet.se/project/gp-3-4/
https://abcnews.go.com/US/children-young-months-now-covid-19-vaccine-trials/story?
id=77353416
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9502227/Coronavirus-UK-Children-young-12Covid-vaccines-September.html?ito=whatsapp_share_article-masthead
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/studenter-uppmanas-ange-studenter-somfestar
https://www.svd.se/superepidemilogen-om-massvaccineringen-mest-upprord-ar-jag-overatt-ingen-tagit-ansvar
https://odysee.com/@Education4Future:f/20210411-l%C3%A4karuppropet-mq1080:f
https://news.upday.com/sv/islandsk-coronastudie-halften-sa-stor-risk-for-barn-att-smittas/
https://newsvoice.se/2021/04/israel-genvaccinexperiment/
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124
Covidvaccin på barn - läkarupprop Israel 11 april 2021 (google translate)
”Ämne: Brev från läkare mot vaccinering av barn mot Coronavirus
Följande brev, skrivet och undertecknat av israeliska läkare från alla samhällsskikt, är avsett
att beskriva varför, Enligt vår åsikt finns det ingen plats att vaccinera barn (under 16 år) (i
Pfizer-vaccinet mot Covid-19 just nu, och detta är också på bakgrund av ett nyligen
publicerat pressmeddelande från Pfizer om en grupp på drygt tusen vaccinerade barn.
Undertecknarna är medicinska och vetenskapliga människor baserade på
forskningsmetoden i vår dagliga praxis.
Vi tror att det inte finns någon plats att vaccinera barn just nu. Vi har baserat på följande
åtgärder - graden av försiktighet, grad av ödmjukheten, förståelsen att ' bråttom är från
djävulen '', erkännandet av att vi inte förstår allt om viruset och vaccinet mot det, och från
det första budet om medicin - "Först skada inte".
Följande brev riktar sig till kaptenerna på hälsoministeriet, till våra medläkare runt om i
landet och till hela allmänheten. Undertecknarna av detta dokument talar för sig själva i
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kraft av att de är läkare i Israel. Ansvaret för de saker som presenteras i den är endast för
dem, baserat på informationen som de har i april 2021 och efter eget gottfinnande.”
https://www.facebook.com/720196107/posts/10159316312651108/
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2759082567690882&id=100007674965580
Nyfödd i plast - ev ej kopplat t pandemin?
Dr Godfrey Bloom. En bit in talar han om att spruta barnen;"an appauling idea"
https://fb.watch/5QsRcEH1zk/
Förberedelse inför pandemin? Över 13 år utan föräldrars samtycke, Jan - 20: https://
www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/orimligt-att-13aringar-ska-ansvara-for-sin-egenhalsa/?fbclid=IwAR2_-aFTaVYt-J7Qc9FtyJkgCc_AKscfpAa8iwgkhrlMJ3-xqpuucWEcuJo
Barn myocarditis 1700 fall på 25000. Stark varning: https://www.facebook.com/
100042322849856/posts/503437894410301/
https://childrenshealthdefense.eu/aiovg_videos/dr-charles-hoffe-explains-why-you-mustsay-no-to-child-vaccination/?
fbclid=IwAR1tzJOCo6r4ZMZpjEmDcPMy4izV_hk1LLJqDd1biRM-fF6wgQ21WRNFjog
2 things on the homepage for you. 1st is the video and second is the parents' manual on
empowering children.
https://consent-charity.org.uk/
Also find the #safertowait leaflet
—————————————————————BARN/PFIZER
- https://www.dailymail.co.uk/news/article-9422547/Pfizer-says-COVID-19-vaccineprotects-younger-teens.html

- https://www.corp-research.org/pfizer
- https://www.smh.com.au/world/north-america/canada-approves-pfizer-s-covid-19vaccine-for-children-aged-12-and-over-20210506-p57pa8.htmlä

———————————————————-
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BARN/MUNSKYDD
Föräldrar Utah no more masks: https://m.youtube.com/watch?
v=5VzbCoUOM5o&feature=youtu.be#
UPPROR: https://knst.iheart.com/featured/garret-lewis/content/2021-04-27-vail-schoolboard-flees-parents-elect-new-board-vote-to-end-mask-mandate/
Munskydd https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9426499/Scientists-evidencetoxic-chemicals-face-masks.html
Ej mask på barn: https://youtu.be/vCxioi0RPC8
8.åring petition: https://www.fox13news.com/news/8-year-old-starts-petition-to-makemasks-optional-in-seminole-schools?
utm_campaign=trueanthem&utm_medium=trueanthem&utm_source=facebook
—————————————————————LÄKARE OM COVID
Canadian doctors speak out, top reasons why not to be afraid of covid:
https://www.bitchute.com/video/96T7RGEP98dI/?
fbclid=IwAR3nRySM8Iv_DhVrX-0YuuYjLl-m3NhaPBGkHFwPccjtBXcDDb407ODX_VM
Canadian doctors speak out:
https://videopress.com/v/PsDioMI7
International Alert Message about covid-19, united health professionals:
https://www.globalresearch.ca/international-alert-message-about-covid-19-united-healthprofessionals/5737680
World doctors alliance:
https://worlddoctorsalliance.com/
88 365 signaturer 29:e maj
———————————————————————
Tips på fler svenska NAMNINSAMLINGAR, av andra upphovspersoner:
https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin
Vad innehåller PPCR-testen egentligen? https://www.skrivunder.com/
folket_kraver_nuett_svar_fran_folkhalsomyndigheten_fhm_vad_innehaller_ett_sk_covid-19
_test
https://lakaruppropet.se/
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—————————————————————————————
SJUKA TROTS/AV SPRUTAN
https://sverigesradio.se/artikel/allt-fler-vaccinerade-laggs-in-pa-iva?
fbclid=IwAR1ZZwinxGeqQ6almZ34YbQ7rP08H_ALzTP1XQDheXqCMbSoPYPmFGsM_Qg
———————————————————————
BLANDAT, OSORTERAT, MATERIAL
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7645850/
”Du som hävdar att injektionerna är godkända och säkra. Du som menar att "man
snabbat upp processen" och att man aldrig skulle släppa ut något som vore farligt. Lyssna
nu:”
https://uploads-ssl.webflow.com/
5fa5866942937a4d73918723/605db3b889514d1fa669ab80_UKMFA_Moderna_COVID-1
9_Vaccine_Public_v0-3.pdf
https://rumble.com/vgmekf-tucker-asks-how-many-died-from-covid-vaccine-and-exposesthe-cover-up-banne.html
Öystein Rönne förklarar:
https://m.youtube.com/watch?v=sOb-mEmPag4&feature=youtu.be
Punkt 9: "Stop the vaccination campaigns and refuse the scam of the pseudo-health
passport which is in reality a politico-commercial project":
https://www.globalresearch.ca/international-alert.../5737680
Alex Jones infowars:
https://rumble.com/vgpm6t-ystein-rnne-76-massmrdarna.html
Atackerar 28: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.617089/full
https://www.bitchute.com/video/iN8JWKJfyP4e/
https://thehighwire.com/videos/they-dont-want-to-see-people-like-us/
Provaxxer: https://www.bitchute.com/video/ApdURzFLc0BP/
https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-restoring-public-trust-during-globalhealth-crisis
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”Nu går det verkligen inte att fortsätta med massinjiceringen efter att nya studier visar hur
fullständig livsfarliga de covid-19injektionerna är. Studien finns i flödet av videon:”
https://www.bitchute.com/video/FT2xgEKlpQcZ/
—————————————————————
https://jsqci7bqytsk2ag3ohjsvyb3qy-ac5fdsxevxq4s5y-vaccineimpact-com.translate.goog/
2021/covid-19-bioweapon-shots-continue-to-kill-and-maim-people-across-the-world/
Och nu ska det börja döljas ännu mer: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/healthdepartments/breakthrough-cases.html
"Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av
allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte
år."
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/
lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/
Saxat ur Carlsons uttalande: ”På bara de första fyra månaderna i år har den amerikanska
regeringen registrerat fler dödsfall efter COVID-vaccinationer än från alla andra vacciner
som administrerats i USA mellan mitten av 1997 och slutet av 2013. Det är en period av
femton och ett halvt år. Återigen har fler människor, enligt VAERS, dött efter att ha fått
covid sprutan inom fyra månader under en enda vaccinationskampanj, än från alla andra
vacciner tillsammans under mer än ett och ett halvt decennium. Häpnadsväckande.
Tucker Carlson-reportage: https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-how-manyamericans-have-died-after-taking-the-covid-vaccine
The Highwire bekräftade för nån vecka sedan att anmälningsfrekvensen är lika dålig nu
som när Harvard granskade VAERS för 10 år sedan. Mellan 1-10%: https://
dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/9453695/Davenport%2C_Katherine_NVICP.pdf?
sequence=2&isAllowed=y&fbclid=IwAR3-7lVRkSrc4iBB2NUt5o_cSHJlMtp426tr3J76Y2_xu
31FsZbS67Cpc3Y
Bra avsnitt med Tucker Carlson där han ställer viktiga frågor och lyfter fram fakta med
siffror från bl.a. VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ca 22.5 minuter långt
och späckat med bra info, censurerad från Youtube men finns här på Rumble:
https://rumble.com/vgmekf-tucker-asks-how-many-died-from-covid-vaccine-and-exposesthe-cover-up-banne.html
——————————————————————————————
RAPPORTERA BIVERKNINGAR
UK MHRA Yellow Card Reporting:
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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US VAERS Reporting:
https://vaers.hhs.gov/
Canada SAR:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/reporting-adverse-eventsfollowing-immunization/form.html
German SAR:
https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
Independent ADR Reporting System (Informed Consent Action Network):
https://www.icandecide.org/report-a-covid-19-vaccine-injury/
Pfizer ADR Reporting System:
https://www.pfizer.com/products/patient-safety/adverse-event-reporting
Astrazeneca ADR Reporting:
https://us-aereporting.astrazeneca.com/adverse-events.html
UK: https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
USA: https://vaers.hhs.gov/
Kanada: https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/reportingadverse-events-following-immunization/form.html
Tyskland: https://nebenwirkungen.bund.de/nw/DE/home/home_node.html
Europa: http://www.adrreports.eu/en/index.html
Gratis hjälp med att rapportera: https://www.icandecide.org/report-a-covid-19-vaccineinjury/
Credit
————————————————————————
TRE BREV
1. Professor Dolores Cahill:
“The people say “I've had my vaccine and I feel fine.’
This is the uneducated and ignorant defence from anyone that has taken the vaccine and
uses it as proof that the vaccine works, when confronting anyone who questions it. If
that's your defence, then you haven't listened to a single word anyone has said, including
science itself.
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It's an mRNA vaccine. Innovative medicine. Completely untested. Unlike any other
vaccine. In fact, it steps out of medicine and firmly into genetics. Let me explain.
What is RNA? RNA is Ribonucleic Acid. And if you actually went to school, you will have
heard of DNA. This is deoxyribonucleic Acid. And if you know anything about DNA, it
contains the genetic makeup of any organism.
Both are very similar, yet have their differences also. But, more importantly, let’s talk about
their functions.
DNA replicates and stores genetic information. It is a blueprint for all genetic information
contained within an organism. RNA converts the genetic information contained within
DNA to a format used to build proteins, and then moves it to ribosomal protein factories.
The mRNA vaccine is a synthetic "messenger" RNA strand, that converts genetic
information within DNA.
Now they've told you that they do this to produce proteins to in order to strengthen the
immune system to fight the Covid virus, but if you really look at the bigger picture here, it
might leave you quite numb to understand the potential reality of the situation.
If you have had the vaccine, rest assured that your DNA is now changing. Do you have
any idea of the implications of that? Your genetic makeup is mutating.
You are being put under extreme pressure to take a substance that changes your genetic
makeup, all because of a virus that has no more than a 0.03% fatality rate. A virus that is
parallel with the flu (which has mysteriously vanished since the arrival of Covid). Not to
mention that the FDA have not approved this as a legitimate vaccine as yet, but have only
approved for emergency use.
This means that it's being tested on you! Most "vaccine" companies don't even refer to
this as a vaccine, but as an "operating system." I'll assume that Mr Gates likes to call it
this!
If you are ignorant enough to tell me that I am selfish enough to want my DNA to remain
intact, at the risk of somebody's life, who already has underlying conditions and probably
would have died from the flu or any other ailment, due to their own failing immune
system, then you are completely insane.
I see people stating that ‘if it's the only way to get back to normal, then I'm having it.’ I'm
just gobsmacked.
These people are more than prepared to risk change of the very fabric of what "life" is,
just so they can get their "life" back?
If you think I'm talking rubbish then more fool you. Go and have the vaccine. Hopefully,
you wont have to regret your decision, should the time come.
This information is readily available for you to read. If you are ignorant enough to roll up
your sleeves with your eyes completely shut, then maybe you have no idea on what the
meaning of "life" actually is, and you're chasing a complete fantasy.
You think its about saving lives.
You think it’s as clear cut as "life or death." It's not. It's not dying from a vaccine that I'm
scared of. It's living with it's potential long term effects. As opposed to the 99.97%
survival rate that will see the back of the effects of Covid in about a week.
So you took the vaccine and didn't die. Wonderful news!
I didn't take the vaccine and I didn't die either!
Let’s pick this back up in several years, when I'm still human... God knows what you are.”
Sida 40 av 42

—————————————————————————————2. OKÄND BREVSKRIVARE:
”VACCINERADE SPRIDER VISSA MUTATIONER I HÖGRE UTSTRÄCKNING ÄN
OVACCINERADE, OCH HAR BÖRJAT ANKLAGA DE SOM INTE VILL DELTA I
STUDIERNA FÖR ATT VIRUSET INTE ÄR BORTA.
Anklagelserna börjar innan alla ens är erbjudna vaccin i Sverige... trots att uppåt 40 % i
stockholmsområdet nu har naturliga antikroppar som är överlägsna vaccinet.
De tror att viruset på något magiskt sett försvinner när alla fått sprutan trots att det
uppenbart inte är så....
De vet redan att de får mildare symtom av nuvarande variant om de ändå skulle smittas
men det räcker inte för dessa.
De kräver att andra, även barn, riskerar liv och hälsa, genom att ta ett vaccin med extremt
mycket biverkningar mot ett virus som för de allra flesta är harmlöst.
De som skadas eller dör av vaccinet, som hade klarat sjukdomen bra, har skadats eller
dött I ONÖDAN eftersom vaccinet inte får stopp på smittan.
Barn som dör till följd av att någon ber dom delta i en studie är barn som blivit mördade
(barn som dött med covid är så få att de utgör 0% i socialstyrelsens statistik - man måste
alltså utgå från att de överlevt UTAN vaccin)
Vi har något som kallas immunförsvar, som under väldigt lång tid ger ett brett skydd mot
liknande infektioner.
De som fått vaccinet har blivit lovade mildare symptom och minskad risk för sjukdomen
men de räcker inte för vissa, de vill riskera barnens liv och hälsa också.
De andra är redan stoppade för yngre, det finns alltså inga säkra vaccin mot covid-19 ,
men pandemin mildras genom naturlig immunisering.
Det ser vi redan med nedåtgående dödsfall trots utbredd smitta speciellt bland yngre.
NATURLIG IMMUNISERING ÄR ÖVERLÄGSET VACCIN.
#thesepeoplearesick
#crimesagainsthumanity
Uppenbart ett trick för att utmåla barnen som smittspridare, och sen pressa fram
vaccineringar...
varje falskt positiv kommer rendera smittspårning som renderar nya positiva svar....
Att asymptomatiska knappt smittar och att man smittar som mest under inkubationstiden
(innan PCR ger utslag) är struntsamma.
Enbart agenda.”
————————————————————————————————
3. Dr Yeadon om vaccinpass/green card/hälsocertifikat:
”Every person who gets vaccinated “just to get along & not make waves” is adding
coercive pressure to everyone else.
You’re also ENABLING the very frightening prospect I’ve tried to illustrate here, that a
vaccine passport database & algorithm is the worlds first, common format, editable
database with a unique digital ID, which crucially is interoperable at high speed.
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There’s nothing like this anywhere in the world. The closest analogue I can think of is the
bank card. However there are non card payment alternatives & there is cash & credit.
This proposed system will IRREVERSIBLY alter the relationship that humans have with the
digital ecosystem. We will each become nothing more than icons inside an internet of
beings, completely at the control of a small & hidden group.
With sincere warnings from my heart, gut & brain.
Whatever your thoughts on the whole pandemic, please, please, please: DO NOT
ALLOW A VACCINE PASSPORTS SYSTEM TO COME INTO BEING.
It will be the end of freedom forever.
Mike
Dr Mike Yeadon”

Tack för din omtanke och för din tid <3
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