
Kuinka huono on oma erä 

Eräkoodit ja niihin liittyvät covid 19-rokotteiden kuolemat, vammat ja sairaudet 

 

 

koti | Tehosterokotusvaroitukset kuukauden | mukaan Moderna | Pfizer | Janssen | Moderna 

(USA:n ulkopuolella) | Pfizer (USA:n ulkopuolella) | Janssen (USA:n 

ulkopuolella) | Vaikeat | Oireiden | Hoito | Lapset | Klustereiden | Kaikki tai ei mitään | Aika 

alkaa | Sukupuolen | Maantiede | valtiot | Syy-

seuraussuhde | Japanin | Ruotsi | Videokirjaston | Tapausraportit | Eräkoot | Erän erään 

erääntymispäivät | Väärinkäytösten paljastajat | Tietojen puhdistus | Taustan | Lataa 

lähdekoodin | Lahjoittaa 

 

 

Tämä sivusto voi hidastua suuren liikenteen vuoksi. On luotu 
varmuuskopiointisivusto - HowBadisMyBatch.com ylikuormituksen 
vähentämiseksi Kiitos. 

 

 

! ! UUTTA : Rokotevamma / kuolema vaihtelee osavaltioittain. Katso osavaltiot 

! ! UUTTA : Erän erääntymisluettelo paljastaa, mitkä erät ovat biologisesti aktiivisia 
verrattuna lumelääkkeeseen. Katso Erän vanhenemispäivät -sivu. 

! ! UUTTA : Sukupuolierot rokotteessa. Katso Sukupuoli 

! ! UUTTA : Paljastuksia Ruotsista Katso Ruotsi 

! ! UUTTA: Lähetetyt asiakirjat "Ihmiset vs MHRA" Katso syyttäjän asiakirjat 

! ! UUTTA : Robert Malone, mRNA-tekniikan keksijä, puhuu rokotevammastaan. 
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Joihinkin eriin/eriin liittyy liiallisia kuolemia, vammoja ja haittavaikutuksia. Tämä vaihtelu 
voi johtua - 

1. määrän vaihtelu, mikä tarkoittaa tietylle erälle jaettujen annosten lukumäärää, TAI 
2. annosten toksisuuden vaihtelu 

Molemmilla tekijöillä voi olla merkitystä. Ennen kuin tiedämme varmasti, on parasta olla 
varovainen. 

Tämän verkkosivuston avulla voit selvittää tiettyyn eräkoodiisi liittyvien kuolemien, 

toimintarajoitteiden ja sairauksien määrän. Kuolonuhrien ja vammojen suuri määrä on 
huolestuttava - paljon suurempi kuin influenssarokotteeseen liittyvät haittatapahtumat, 
jotka ovat samankokoisia. 

 

 

Tarkista eräkoodisi (eränumero) 

• Moderna Eräkoodit 

 

• Pfizer-eräkoodit 

 

• Janssen-eräkoodit 

 

• Moderna (USA:n ulkopuolella) 

 

• Pfizer (USA:n ulkopuolella) 

 

• Janssen (USA:n ulkopuolella) 

 

 

Viimeisimmät tiedot boosterista 

• Kuukauden huonot erät 

 

 

Myrkyllisyyden vaihtelu 
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• Kumulatiivinen myrkyllisyys PDF-tiedoston aikana 

 

• VIDEO: Myrkyllisyyden vaihtelu erien välillä 

 

• Kuolema arpajaisten PDF-tiedoston mukaan 

 

• VIDEO: Kuolemaan ja vammaisuuteen liittyvät ei-GMP-yhteensopivat erät 

 

• VIDEO : Team Enigma - Covid Vax Variability 

 

• VIDEO: VAERS paljastaa erittäin myrkylliset erät 

 

 

Onko eräkoodi myrkyllisyyden koodi? 

• Modernan 20A-21A-myrkyllisyysluokitus Covid-rokotteille PDF 

 

• Moderna : Eri myrkyllisyyksien aakkosellinen merkintä PDF 

 

• Pfizer: Eri myrkyllisyyksien aakkosellinen merkintä PDF 

 

• VIDEO : Onko Pfizerin eränumeroiden koodi myrkyllisyyden osalta Osa 1 ? 

 

• VIDEO : Onko Pfizerin eränumeroiden koodi myrkyllisyyden osalta osa 2 ? 

 

• VIDEO : Onko Modernan eränumeroiden koodi myrkyllisyyttä varten? 
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VAERS-tietokanta 

• Covid-tiedekirjasto 

 

• Lääkärit puhuvat VAERS: sta 

 

• VaersAnalysis.info 

 

 

Tietolähde 

Usa:n tiedot : Kaikki tiedot on peräisin VAERS-julkisesta tietokannasta, joka 

koostuu yli 700 000 haittavaikutusraportista Moderna-, Pfizer- ja Janssen Covid 19 
-rokotteille Yhdysvalloissa. 

Ulkomaiset tiedot : VAERS-tietokanta sisältää nyt myös tietoja Moderna-, Pfizer- 

ja Janssen Covid 19 -rokotteista Yhdysvaltojen ulkopuolisissamaissa . Nämä 
tiedot löytyvät täältä - Rokotehaittojen raportointijärjestelmä (VAERS) - viimeinen 
listattu taulukko. Ulkomaiset sääntelyviranomaiset ovat toimittaneet nämä muut 

kuin kotimaiset tiedot, ja ne koostuvat noin 1 000 000 haittavaikutusraportista. 

Tarkoituksemme on esittää VAERS-tiedot esteettömässä ja muuttumattomassa 
muodossa, joka voidaan helposti tarkistaa alla olevien linkkien avulla 

• Rokotteiden haittatapahtumien raportointijärjestelmä (VAERS) 

 

• Video-opetusohjelma 1: Huonojen erätietojen poimiminen VAERS: sta - Kuolemat, 
vammat, sairaalahoidot 

 

• Muiden kuin kotimaisten tietojen poimiminen VAERS: sta - vaiheet, jotka tein 

 

 

Kontakti 

Luonut Craig Paardekooper ©2021 | covid.science@yahoo.com 
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