
Kære …....

Jeg sender dig hermed denne mail med dokumentation på de skader, COVID-19 vaccinerne og 
især Pfizer Biontech’s Comirnaty har forvoldt - indtil videre.

Dette for at gøre dig opmærksom på dit ansvar ift. Sundhedslovens § 1 og § 15, når vi igen til 
efteråret bliver presset til at vaccinere den danske befolkning mod COVID-19.
En sygdom, som ifølge SSI’s egen store Kohorteundersøgelse i maj 2020, tilsvarede influenza 
med en gennemsnitsalder på 82 år: 9.500 danske COVID-19 patienter kortlagt for første gang 
(ssi.dk) 

Denne mail er en ”Notice of Liability” (ansvarspådragelse), og du vil hermed aldrig kunne sige, at 
du ikke var informeret om, hvilke alvorlige skader COVID-19 vaccinerne forårsager.

Den 17. november 2021 offentliggjorde det Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) 
deres første batch af ialt 329.000 sider efter, at en dommer afslog FDA´s ønske om 75 års 
udsættelse ifm. udgivelsen af dataene. Data, som førte til den Emergency Use Authorization 
(Nødgodkendelse), som Pfizer fik på deres Corminaty vaccine. I EU - og dermed Danmark er 
samtlige vacciner stadig kun nødgodkendte/ betinget godkendte, hvilket størstedelen af 
befolkningen, inkl. dine patienter, ikke er blevet gjort opmærksomme på.

Dette er en klokkeklar overtrædelse af Sundhedslovens § 15 om informeret samtykke.

Som du kan læse på side 7 i Pfizers rapport, var Pfizer og FDA allerede d. 30. april 2021 fuldt 
bevidste om, at Pfizers vaccine, i perioden d. 1. december 2020 - 28. februar 2021, havde fået 
registreret 42.068 bivirkninger, fordelt på mere end 1200 forskellige sygdomme (side 30-38), hvor 
de 1223 indberetninger var med døden som følge!

Pfizers egen rapport fra perioden 1. december 2020 - 28. februar 2021 kan du hente her: 5.3.6-
postmarketing-experience.pdf (phmpt.org) 

Canadian Covid Care Alliance, bestående af mere end 500 internationale forskere og læger har 
lavet en video, som de kalder "Pfizer-Injektionerne mod COVID-19 – har forårsaget mere skade 
end gavn.
Jeg vil anbefale dig at se denne video, da den er baseret på videnskabelig dokumentation: The 
Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – VIDEO – Canadian Covid Care 
Alliance 

Den 11. juni sendte statistiker og økonom Max Schmeling, som har arbejdet som statistiker i 
mange år og er blevet anvendt i Byretten såvel som Landsretten et åbent brev til Epidemiudvalget, 
Statsministeren, Sundhedsministeren, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt SSI. I hans 
brev, som er baseret på officielle tal fra aktindsigter, dokumenterer han signifikante forskelle i 
vaccinebatches, fra især Pfizer Biontech og Modernas vacciner med konklusionen, at vaccinerne 
er at spille hazard med folks helbred og dermed ulovlige.

Max Schmelings brev på 32 sider med fuld dokumentation, grafer og statistik, som jeg i høj grad vil
anbefale dig at læse, kan hentes her: SUU, Alm.del - 2021-22 - Bilag 326: Henvendelse af 11/6-
2022 fra Max Schmeling om endelig dokumentation for signifikante forskelle i bivirkningsgrad for 
Covid-19 vaccinebatches i Danmark. (ft.dk)

Jeg håber du tager vel imod min besked og forstår, at mine intentioner udelukkende kommer fra et 
rent hjerte - samtidig med at du forstår alvoren af det her. Jeg vil derfor også opfordre dig til at 
videresende denne info til dine kolleger.

De bedste hilsener

…......
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