
Covid-19-vaccinerne er usikre og dermed ulovlige! 

• I marts 2020 blev Danmark lukket ned 
 

• I maj 2020 kunne vi se at de døde med covid-19 i gns. var ældre end den forventede levealder + syge af andet.  
 

• I december 2020 blev de første vaccineret med Covid-19 vaccinerne. Vaccinerne blev solgt som sikre og effektive 

• Siden maj 2021 var der været overdødelighed i Danmark. 
 

• I løbet af 2021 og 2022 blev der lagt et stort pres på danskerne for at lade sig vaccinere mod covid-19 
 

• I december 2021 får Folketinget m.fl. at vide i åbent brev nr. 1 fra statistiker Max Schmeling, at nogle 

vaccinebatches i USA har skadet 5 tusinde gange så meget som andre – svarende til en forskel på 500.000 %. Og 

der advares om at noget lignende er sandsynligvis også er tilfælde i Danmark 
 

• I januar 2022 får Folketinget m.fl. at vide i åbent brev nr. 2 fra statistiker Max Schmeling, at nogle vaccinebatches 

også i Sverige og Danmark har skadet tusindvis så meget som andre batches 
 

• I januar 2022 svarer Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsministeren 

på spørgsmål til åbent brev nr. 1. De glider af på, at der skulle være en sådan problematik   
 

• I januar 2022 anmodes Folketinget m.fl. om at fremskynde et svar fra SSI om antal doser der er givet pr. batch 

• I februar 2022 sender Sundhedsministeren Lægemiddelstyrelsens svar videre til offentligheden 

• I marts 2022 svarer SSI omsider på hvor mange doser, der er blevet givet pr. batch 
 

• I juni 2022 fremsender Max Schmeling i sit 4. åbne brev til Folketinget m.fl. dokumentation på at den mest 

skadelige batch har skadet 118 tusinde så meget pr. dose som den mindst skadelige batch pr. dose.  

• Dette svarer til en forskel i skadevirkningen på 11.8 mio. % pr. dose. Med andre ord er vaccinerne usikre. 

• Spørgsmålet er ikke hvor mange stik du har fået? Spørgsmålet er hvilke batch du (evt.) har fået injiceret? 
 

• Hvem har ansvaret for denne skandale? 

• Vaccination mod Covid-19 har været og er ulovlig, ifølge Sundhedsloven §15, stk. 1 og 3 og Oviedo konventionen 

• Det kan konstateres, at problematikken som Folketinget, Regeringen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen 

og SSI m.fl. blev advaret mod i det første åbne brev i december 2021, er langt værre end først antaget! 

• Hvorfor oplyser myndighederne, SSI, politikerne og TV/radio/aviserne ikke om disse forhold? 
 

• Covid-19 vaccinerne er altså usikre, ulovlige og i strid med ”First do no harm” 

• Lignende er dokumenteret for Pfizers vaccine i mere end 30 lande, EU og i verden som helhed (se link 2) 

• Det er åbenlyst, at vi ikke kan stole på og have tillid til ovenstående aktører inklusive EMA, FDA og WHO! 

• Derudover kan tilføjes, at andre sikre og effektive behandlinger mod covid-19 har været kendt siden marts 2020  

Under alle omstændigheder: Hold dig og dine kære langt væk fra covid-19 injektionerne, der er 

dokumenteret usikre med en variation i antal bivirkninger pr. dose fra hver batch på 11,8 mio. %,  
 

- og spred budskabet, nu! 

Få mere information på dissensMEDIA – inklusiv denne flyer til print og omdeling: 
 

o Link 1: https://fbf.one/statistiker-max-schmeling-dokumenterer-vaccine-roulette-i-aabent-brev-nr-4/  

o Link 2: https://fbf.one/ema-tallene-den-chokerende-sandhed/  
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