
1. Vaccinprojektet fyller inte kriterierna på en medicinsk studie. Inget informerat samtycke, ingen seriös
uppföljning. 

2. Förmodligen 2-20 miljoner döda världen över och många fler skadade/handikappade
3. ObdukHonsresultat har visat aIack på inre organ med allvarlig immunbrist som följd pga. överansträngning av

immunförsvaret. 

4. >4-faldig ökning av Covid-dödlighet och >2-faldig ökning av Covid-spridning eMer "vaxx” enligt studie på 154 
länder. 

5. 40 % ökning av dödligheten bland personer i arbetsför ålder i USA och Indien enligt livförsäkrings-staHsHk

6. Många cancerformer, neurologiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och ferHlitetsproblem har mer än fem-
dubblats bland amerikansk militär eMer “vaxxet” 

7. Ny sorts blodproppar hiIade av balsamerare hos “vaxxade”. 
8. Odeklarerat innehåll med magneHska egenskaper i minst några av ampullerna

9. Förebyggande och botande/lindrande behandlingar har motarbetats akHvt av myndigheterrna och media, 
t.ex. IvermecHn, vitamin D, Vitamin C, Zink och Hydroxyklorokin. 

10.Falsk pandemi baserad på falska PCR-tester och manipulerad dödsstaHsHk och en ny pandemidefiniHon

Stoppa Massmordet!



• Vaccinskadade och sjukvårdspersonal som rapporterar vaccinskador blir o6a mobbade och dåligt bemö9a i
sjukvården. 

• ”Vaccinerna” har orsakat 40% ökning av mortaliteten hos arbetsföra e6er införande av Covid 19 injekDoner enligt
livförsäkringsstaDsDk i USA och Indien. 

• Enligt en studie genomförd på 145 länder ger de en ökning av Covid dödsfall med 463,13% och smi9spridning med 
260.88%. Alltså ingen posiDv ne9o-effekt. 

• Vi har ännu inte se9 alla långDdsbiverkningar som ökad cancerfrekvens, nedsa9 immunförsvar, ökning av hjärt-
kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, infertlitet/missbildningar och prionsjukdomar. 

• Läkemedelsbolagen har gång på gång blivit dömda Dll miljardböter för forskningsfusk och bedrägeri. A9 lita på en
vetenskaplig studie från Pfizer är som a9 låna bort sina sista pengar Dll en påtänd narkoman som blivit dömd 15 ggr
för grovt bedrägeri och tro a9 dom kommer Dllbaka! 

• Det är sannolikt inte samma innehåll i de olika sprutorna från samma Dllverkare. En liten del”batcherna” står för 90% 
av biverkningarna och dödsfallen enligt VAERS och Folkhälsomyndighetens egen staDsDk!! 

• Jfr var Donde brännvinsflaska innehållande metanol? 
• I och med a9 det sannolikt inte är samma innehåll i alla ”batcherna” försvinner gilDgheten av de s.k. ”vetenskapliga

studierna”. 
• Vaxxet måste stoppas omedelbart, och från och med a9 denna informaDon blivit meddelad tll vederbörande måste

varje injekDon betraktas som mord/mordförsök. 
• De ansvariga, dvs all vårdpersonal och alla tjänstemän/företag som deltar i de9a massmord ska anmälas Dll 

www.peoplescourt.org och sedermera ställas inför rä9a! 

Scanna QR koden eller se h9ps://www.peoplescourt.org länkar och referenser
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