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MHRA (Medicine & Healthcare products Regulatory 
Agency) udvidede nødgodkendelsen af Pfizer / 
BioNTech mRNA-jabben i Storbritannien, så den kan 
gives til børn mellem 12 og 15 år den 4. juni 2021.

Dengang sagde den administrerende direktør for 
MHRA, Dr. June Raine, at MHRA havde "nøje 
gennemgået data fra kliniske forsøg med børn i 
alderen 12 til 15 år og konkluderet, at Pfizer-
vaccinen er sikker og effektiv i denne 
aldersgruppe, og at fordelene opvejer alle risici".

Vi undrer os over, om Dr. June Raine og MHRA 
overhovedet har læst resultaterne af den ekstremt 
korte og lille undersøgelse. Hvis de havde, ville de 
have set, at 86 % af børnene i undersøgelsen fik en 
bivirkning, der varierede fra mild til meget alvorlig.

Kun 1.127 børn deltog i forsøget, men kun 1.097 
børn gennemførte forsøget, hvoraf 30 børn ikke 
deltog efter at have fået den første dosis af Pfizer-
sprøjten. Det fremgår ikke af resultaterne, hvorfor de 
30 børn ikke gennemførte forsøget.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige og er 
indeholdt i et faktablad fra FDA, som kan ses her, 
LINK (se side 25, tabel 5 og fremefter).

Der har aldrig været nogen tvivl om, at MHRA 
ville give en hastetilladelse til, at Pfizer/BioNTech-
vaccinen kunne anvendes til børn, når man tænker 
på, at en vis Bill Gates ejer aktier i både Pfizer og 
BioNTech og er MHRA's primære finansieringskilde.

Bill & Melinda Gates Foundation købte aktier i 
Pfizer tilbage i 2002, og tilbage i september 2020 
sørgede Bill Gates for, at værdien af sine aktier steg 
ved at meddele mainstream medier i et CNBC-
interview, at han betragtede Pfizer-vaccinen som 
førende i Covid-19-vaccinekapløbet.

"Den eneste vaccine, der, hvis alt gik perfekt, 
kunne søge om tilladelse til nødanvendelse 
inden udgangen af oktober, ville være Pfizer."

Bill & Melinda Gates Foundation købte også 
"tilfældigvis" aktier for 55 millioner dollars i 
BioNTech i september 2019, lige før den påståede 
Covid-19-pandemi ramte.

MHRA modtog i 2017 et tilskud fra Bill & Melinda 
Gates Foundation på 980.000 pund til et "samarbejde" 
med fonden i 2017. En anmodning om aktindsigt, 
som MHRA svarede på i maj 2021, afslørede 
imidlertid, at det nuværende niveau af tilskud fra 
Gates Foundation beløber sig til 3 mio. dollars og 
dækker "en række projekter".

Kan vi virkelig stole på, at MHRA forbliver 
upartisk, når dens primære bidragsyder er Bill & 
Melinda Gates Foundation, som også ejer aktier i 
Pfizer og BioNTech? Det tror vi ikke.

MHRA har fået over 
980.000 £ for samarbejdet 
med Bill and Melinda 
Gates Foundation og
Verdenssundhedsorgan‐
isationen WHO

Korruption:
Regeringsdokumen
ter beviser, at Bill 
Gates er den 
primære finansier‐
ing af UK Medicine 
Regulator på trods 
af at han ejer store 
aktier i Pfizer & 
BioNTech En undersøgelse har afsløret, at Bill & 

Melinda Gates Foundation er den største 
bidragyder til UK's Medicine & 
Healthcare products Regulatory Agency, 
og at fonden også ejer store aktier i både 
Pfizer og BioNTech.

Overalt ser vi en betydelig overdødelighed 
i de områder, hvor vaccinationen mod c19 
har været mest udbredt. 

Ikke-vaccinerede mennesker dør ikke i et 
højere antal tilfælde.

Jeg beder Dem igen om at tage personligt 
ansvar for at dele dette med Deres netværk.

Jeg kan ikke nå dem. Du er den eneste 
kontakt, de fleste af dem har til et alternativt 
(& efter min mening korrekt) syn på verden. 
Af "vacciner"'s forfærdelige virkning.

Jeg har bevist, at selv hvis fortællingen 
omkring en ny virus har været sandfærdig, 
kunne vaccination aldrig have været en 
passende løsning. De kunne heller ikke have 
vist sig at være acceptabelt undersøgt i den 
tid, der var til rådighed.

Alligevel er det meste af planeten blevet 
vaccineret. Vi ved ikke engang, hvad der er i 
dem. Kun hvad producenterne har erklæret. 
Men selv de kan ikke vide det, fordi produk‐
tions- og forskningsprocessen blev forkortet 
med adskillige år.

Jeg opfordrer dig indtrængende til at dele 
denne ubehagelige information, fordi 
Mainstream Medier gør det ikke.

Med venlig hilsen 
Dr. Mike Yeadon

”BILL GATES ER STORAKTIONÆR I 
BÅDE PFIZER OG BIONTECH, OG 
AKTINDSIGT HAR AFSLØRET AT 
HAN OGSÅ ER DEN STØRSTE 
FINANSIER AF MHRA - 
(DEN MYNDIGHED, DER 
GODKENDER VACCINER)”.

”HVORDAN MON DE 
UVACCINEREDE FØLER SIG

BLANDT DE VACCINEREDE?”

”Man kan vælge at ignorere fakta, 
men det koster; og jo længere man 
insisterer på at være ignorant, jo 

større og mere skrækindjagende bliver 
den pris man til sidst må betale.”

aldous,huxley:wisdom
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