
Tanska, Norja, Islanti keskeyttävät AstraZenecan
Covid -rokotteen käytön veritulppien vuoksi:

Ihmisrodun harvennus käynnissä

Denmark, Norway, Iceland Suspend Use Of AstraZeneca Covid Vaccine Because of
Blood Clots: The Culling of the Human Race is Underway

ON MARCH 12, 2021 BY GERI UNGUREAN 

Toivon, että lukijani vihdoinkin osaavat yhdistää pisteet.

Maailmastamme on tulossa yksi valtava holokausti. En usko, että meille kerrotaan rokotusten takia 
kuolleiden ja vakavasti vahingoittuneiden tarkka määrä planeetalla. 

Täällä on alkuperäinen artikkeli, jonka kirjoitin  AstraZeneca -rokotteen aineksista: 

THE CULLING OF THE HUMAN RACE BEGINS: See the Horrifying Ingredients in  
AstraZeneca’s Covid-19 Vaccine  (IHMISRODUN HARVENNUS ALKAA: Katso hirvittävät 
ainekset AstraZeneca'n Covid-19 -rokotteessa).

https://grandmageri422.me/2021/03/12/denmark-norway-iceland-suspend-use-of-astrazeneca-covid-vaccine-because-of-blood-clots-the-culling-of-the-human-race-is-underway/
https://grandmageri422.me/2020/11/16/the-culling-of-the-human-race-begins-see-the-horrifying-ingredients-in-astrazenecas-covid-19-vaccine/
https://grandmageri422.me/2020/11/16/the-culling-of-the-human-race-begins-see-the-horrifying-ingredients-in-astrazenecas-covid-19-vaccine/


Sivustolta ndtv.com:

Tanska, Norja ja Islanti keskeyttivät torstaina väliaikaisesti AstraZenecan Covid-19-rokotteen 
käytön, koska huolestuivat potilaista, joille kehittyi pistoksen jälkeen verihyytymiä, vaikka valmistaja
ja Euroopan lääkevalvontaviranomainen sanoivat rokotteen olevan turvallinen.

Tanska oli ensimmäinen keskeyttämisestä ilmoittanut "raporttien jälkeen vakavista 
veritulppatapauksista" rokotettujen keskuudessa, maan terveysviranomainen sanoi lausunnossa.

Se korosti, että askel oli varovainen ja että "toistaiseksi ei ole määritetty, onko rokotteen ja 
veritulppien välillä yhteys".

Euroopan lääkevirasto (EMA) ilmoitti, että maaliskuun 9. päivään mennessä yli kolmella miljoonalla
rokotetulla Euroopan talousalueella on ilmoitettu 22 veritulppatapausta, 

Itävalta ilmoitti maanantaina keskeyttäneensä AstraZeneca-rokote-erän käytön sen jälkeen, kun 
49-vuotias sairaanhoitaja kuoli "vakaviin veren hyytymisongelmiin" muutaman päivän kuluttua 
saatuaan Covid -pistoksen.

Neljä muuta Euroopan maata - Viro, Latvia, Liettua ja Luxemburg - ovat myös keskeyttäneet 
rokotteiden käytön tästä erästä, joka lähetettiin 17 Euroopan maahan ja käsitti miljoona pistosta.

https://www.ndtv.com/world-news/denmark-norway-iceland-suspend-use-of-astrazeneca-vaccine-2388786


Tanska kuitenkin keskeytti koko AstraZenecan toimituksensa käytön, kuten myös Islanti ja Norja 
myöhemmillä ilmoituksilla torstaina mainiten samanlaisia huolenaiheita.

Keskiviikkona EMA ilmoitti alustavan tutkimuksen osoittaneen, että Itävallassa käytetty 
AstraZenecan rokote-erä ei todennäköisesti ollut syypää hoitajan kuolemaan.

– ‘Super-varovainen’ –

“Tämä on super-varovainen lähestymistapa, joka perustuu muutamiin erillisiin raportteihin 
Euroopassa", sanoi Stephen Evans, farmakoepidemiologian professori Lontoon hygienian- ja 
trooppisen lääketieteen koulussa.

Riskin ja hyödyn balanssi on edelleen vahvasti rokotteen eduksi,” hän sanoi. 

AstraZeneca, englantilais-ruotsalainen yritys, joka kehitti rokotteen Oxfordin yliopiston kanssa, 
puolusti tuotteensa turvallisuutta.

"Rokotteen turvallisuutta on tutkittu laajasti vaiheen III kliinisissä kokeissa ja vertaisarvioidut tiedot 
vahvistavat, että rokote on yleensä hyvin siedetty", ryhmän tiedottaja kertoi AFP: lle.

Iso-Britannia, jonka laajalti ylistetty rokotteiden käyttöönotto on yleensä tukenut AstraZenecan 
pistosta, puolusti sitä myös "sekä turvallisena että tehokkaana".

Tanskan keskeyttämisen, joka arvioidaan kahden viikon kuluttua, odotetaan hidastavan maan 
rokotuskampanjaa.

Tanska odottaa nyt saavansa koko aikuisväestönsä rokotetuksi elokuun puoliväliin mennessä 
heinäkuun alun asemesta, terveysviranomainen sanoi.

"Olemme tietysti surullisia tästä uutisesta", sanoi pääministeri Mette Frederiksen.

Frederiksen, joka on pyrkinyt lisäämään rokotteiden tuotantoa ja tehnyt sitä varten kiistanalaisen 
liiton Itävallan ja Israelin kanssa, puolusti Tanskan terveysviranomaisten päätöstä.



”Rokotteisiin liittyy aina riski”, hän kertoi toimittajille.

"Asiat ovat menneet hyvin Tanskassa, mutta AstraZeneca-rokotteeseen liittyy joitakin riskejä, joita 
on tutkittava tarkemmin. Se näyttää minusta olevan oikea tapa edetä. "

Tanskan terveysviraston johtaja Soren Brostrom korosti, että "emme ole lopettaneet AstraZeneca-
rokotteen käyttöä; me vain keskeytämme sen käytön".

"On olemassa laaja dokumentaatio, joka todistaa, että rokote on sekä turvallinen että tehokas", 
Brostrom sanoi.

"Mutta sekä meidän että Tanskan lääkeviraston on toimittava tietojen perusteella mahdollisista 
vakavista sivuvaikutuksista sekä Tanskassa että muissa Euroopan maissa."

Tanskan mukaan yksi henkilö on kuollut rokotteen saatuaan. EMA on aloittanut tutkinnan 
kuolemasta. Source 

Veljet, ÄLKÄÄ ottako mitään rokotteita Covid 19: ään.

Lukekaa tämä artikkeli:

FROM NIH: JULY 2020 CLINICAL TRIAL OF HYDROXYCHLOROQUINE SHOWED 
Reduction  of Viral Load and in Many Cases DISAPPEARANCE OF VIRUS 

Ja tässä on artikkeli Modernan ja Pfizer'in mRNA-rokotteista:

PLAYING GOD: Head of MODERNA Says That They are Hacking the Software of Life and  
Rewriting Genetic Code: Transhumanism 101 

How Can I Be Saved? (Kuinka voin pelastua?)

Shalom B’Yeshua

https://grandmageri422.me/2015/04/08/how-can-i-be-saved/
https://grandmageri422.me/2021/03/02/playing-god-head-of-moderna-says-that-they-are-hacking-the-software-of-life-and-rewriting-genetic-code-transhumanism-101/
https://grandmageri422.me/2021/03/02/playing-god-head-of-moderna-says-that-they-are-hacking-the-software-of-life-and-rewriting-genetic-code-transhumanism-101/
https://grandmageri422.me/2021/03/11/from-nih-july-2020-clinical-trial-of-hydroxychloroquine-showed-reduction-of-viral-load-and-in-many-cases-disappearance-of-virus/
https://grandmageri422.me/2021/03/11/from-nih-july-2020-clinical-trial-of-hydroxychloroquine-showed-reduction-of-viral-load-and-in-many-cases-disappearance-of-virus/
https://www.ndtv.com/world-news/denmark-norway-iceland-suspend-use-of-astrazeneca-vaccine-2388786
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