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Meer overlijdens na Pfizer-vaccin dan
AstraZeneca: dit zijn de (geheime) cijfers

Mensen die het coronavaccin van Pfizer krijgen, hebben een grotere kans om te
sterven dan mensen die kiezen voor AstraZeneca, blijkt uit een document van As-
tra dat in handen is van persbureau Sputnik. De farmareus bevestigt het rapport
te hebben opgesteld. “De informatie was niet bedoeld voor publicatie,” zei een
woordvoerder.

Uit het rapport blijkt dat het aantal sterfgevallen per miljoen doses in Frank-
rijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Oostenrijk en Italië na Pfizer ge-
middeld genomen bijna drie keer hoger ligt in vergelijking met AstraZeneca.

Volgens cijfers die zijn aangeleverd door overheden en toezichthouders regi-
streerde Frankrijk 45,3 overlijdens per miljoen doses na Pfizer. In het geval
van AstraZeneca waren dat er 17,9. In Duitsland: 29,9 en 6,5; in Groot-Brittan-
nië: 20,7 en 24,2; in Noorwegen: 164,3 en 44,6; in Oostenrijk: 47,5 en 7,5; en
in Italië: 10,9 en 7,3.

Stoppen
Eerder werd het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk gepauzeerd.
Sommige landen zijn er helemaal mee gestopt. Noorwegen besloot op 12 mei om de
vaccinatiecampagne met AstraZeneca definitief niet te hervatten. Een adviescom-
missie had de regering eerder aangeraden het vaccin uit de vaccinatiecampagne te
halen vanwege het risico op bijwerkingen na een inenting.

Enkele dagen laten gaf ook Oostenrijk aan te stoppen met het toedienen van het
coronavaccin van AstraZeneca zodra de voorraad gebruikt is. Gezondheidsminister
Wolfgang Mückstein zei dat de reputatie van het middel ook meespeelde in de be-
slissing om ermee te stoppen.

Pfizer: méér risico
In april kondigde Denemarken als eerste Europese land aan te stoppen met inen-
ten met het AstraZeneca-vaccin. Er waren verschillende gevallen geconstateerd
van een vorm van trombose, vooral bij vrouwen onder de 60.

Uit gegevens van de vaccinmaker blijkt dus dat gevaccineerden meer risico lopen
als ze de Pfizer-prik krijgen.

Alle MARXISTISCHE regeringen in de EU willen ons met de stelligste ZEKERHEID
hartstikke DOOD!

Waar zijn politie en leger nu om ons tegen al deze MASSAMOORDENAARS te bescher-
men? Allemaal POLITIEKE FASCISTISCHE HOLMAATJES van deze GENOCIDEPLEGERS zeker? 

Het is Godgeklaagd dat Snowden door het Internationaal Hof voor de Rechten van
de Mens is vrijgesproken omdat massaspionage verboden is, maar dat de vaccina-
tiemoorden rustig door kunnen blijven gaan terwijl steeds MEER LANDEN toe moeten
geven dat ze het bestaan van het SARS-CoV-2 virus niet kunnen bewijzen! Zodoende
bestaan er ook geen mutaties en andere vormen zoals de Engelse, Indiase of Bra-
ziliaanse, waar overigens nog niemand van heeft gehoord in Brazilië. Een verzin-
seltje van de HOERNALISTIEK om onze aandacht af te leiden van de vele vaccina-
tiedoden in de wereld die maar even met 12.000% zijn toegenomen sinds maart!
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regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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En zo zwerven er honderden bewijzen rond. Alles is bekend maar niemand lijkt er
zich iets van aan te trekken! 2020 de minste sterfgevallen in 6 jaar. PANDEMIE? 

Wie willen ze hier iets wijsmaken? In geen enkel land was oversterfte. Nu zijn
ze bezig alle vaccinatiedoden te verzwijgen om deze straks op te voeren als co-
ronadoden. Wait and See!
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