Stoppa Vaccinbedrägeriet!
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Våra myndigheter och media har gång på gång motarbetat effektiva och ofarliga förebyggande åtgärder och behandlingar mot
Covid 19 som D-vitamin, C- vitamin, Zink, antibiotika, Hydroxyklorokin och Ivermektin, detta för att möjliggöra införandet av
otestade ”vacciner” med hjälp av ett s.k. nöd-godkännande.
Istället för att ge dessa behandlingar till de drabbade har man ofta gett direkt dödande s.k. ”palliativa” åtgärder" som injektioner
med morfin och midazolam och det dyra, livsfarliga läkemedlet Remdesivir.
Man har spenderat manga miljarder SEK på missvisande PCR tester som skapat panik genom att resultera i ett stort antal falskt
positiva resultat.
Covid 19 ”vaccinerna” är inte vaccin, men bristfälligt testade genmodifierande läkemedel.
De är inte heller del i ett medicinskt experiment. Vid medicinska experiment gör man en noggrann medicinsk utvärdering på betald
arbetstid med tagande av relevanta labprover, ett noggrant medicinskt status och ifyllande av medicinska skattnings- skalor både
före och efter behandling. Dessutom måste alla deltagare delta frivilligt, utan påtryckningar, efter att ha blivit upplysta om alla
möjliga biverkningar.
En medicinsk studie ska också omedelbart avbrytas om det uppkommer livshotande och handikappande biverkningar.
Covid 19 injektionerna har sannolikt orsakat 2-50 miljoner dödsfall, och många fler handikappande skador på världsbasis,
jfr 22 000 döda enligt VAERS i USA i Januari 2022 och extrapolera globalt med hänsyn till underrapportering.
Bland 17 patienter som avlidit efter Covid 19 injektion fann den tyska patologi-professorn Arne Burkhardt autoimmuna angrepp på
inre organ och tecken på en AIDS-liknande immunstörning hos 90% av patienterna. Ingen av dem hade rapporterats som
vaccinbiverkan av myndigheterna.
Vaccinbiverkningar inom 2-3 veckor efter injektionerna har felaktigt hänförts till de ovaccinerade.
Det finns misstanke om odeklarerat hälsoskadande innehåll i vaccinerna, t.ex. magnetiska partiklar, nanobots och parasiter.

• Vaccinskadade och sjukvårdspersonal som rapporterar vaccinskador blir ofta mobbade och dåligt bemötta i sjukvården.
• ”Vaccinerna” har orsakat 40% ökning av mortaliteten hos arbetsföra efter införande av Covid 19 injektioner enligt
livförsäkringsstatistik i USA och Indien.
• Enligt en studie genomförd på 145 länder ger de en ökning av Covid dödsfall med 463,13% och smittspridning med
260.88%. Alltså ingen positiv netto-effekt.
• Många cancerformer, neurologiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och fertlitetsproblem har mer än fem- dubblats
bland amerikansk militär efter införande av injektionerna
• Läkemedelsbolagen har gång på gång blivit dömda till miljardböter för forskningsfusk och bedrägeri. Att lita på en
vetenskaplig studie från Pfizer är som att låna bort sina sista pengar till en påtänd narkoman som blivit dömd 15 ggr för
grovt bedrägeri och tro att dom kommer tillbaka!
• Det är sannolikt inte samma innehåll i de olika sprutorna från samma tillverkare. En liten del av ”batcherna” står för
90% av biverkningarna och dödsfallen enligt VAERS egen statistik!!
• Vad skulle myndigheterna säga om var tionde brännvinsflaska innehöll giftig träsprit?
• I och med att det sannolikt inte är samma innehåll i alla ”batcherna” försvinner giltigheten av de s.k. ”vetenskapliga
studierna”.
• Vart och ett av dessa fakta är nog för att stoppa injektionerna. Vaxxet måste stoppas omedelbart, och från och med att
denna information blivit meddelad tll vederbörande måste varje injektion betraktas som mord/mordförsök.
• De ansvariga, dvs all vårdpersonal och alla tjänstemän/företag som fortsätter med att stödja detta massmord ska
anmälas till www.peoplescourt.org och sedermera ställas inför rätta!
Se https://www.peoplescourt.org för länkar och referenser
www.peoplescourt.org

