






El primer gràfic mostra que les vacunes de la GRIP són un producte mèdic consistent perquè 
malgrat les diferents farmacèutiques que les fabriquen, els diferents lots i els diferents anys, 
les notificacions de possibles efectes secundaris greus que impliquen hospitalització o mort 
registrats al sistema oficial dels EEUU (VAERS) són semblants. La majoria de lots generen de 
1 a 5 notificacions. Alguns arriben a 10 o 11. Hi ha només dos lots que se surten de la norma 
general: un va generar 22 notificacions d’efectes secundaris greus i l’altre en va generar 37. 

El  segon  gràfic  mostra  que  les  vacunes  de  la  COVID  de  Janssen,  Moderna  i  Pfizer  no  són 
productes mèdics consistents: Si els diferents lots de cada farmacèutica contenien el mateix 
producte,  com podem explicar  les  diferències  que  s’han  produït  en  la  notificació  d’efectes 
secundaris greus que impliquen hospitalització o mort? En alguns casos n’hi ha 1 i en d’altres 
més de 100, de 200, de 300, de 400, de 500 o fins i tot de 600. Això és el que observariem en un 
experiment fet amb animals per saber la toxicitat d’un producte d’investigació: els diferents lots 
tindrien diferents dosis per poder estudiar de forma sistemàtica el grau de toxicitat i per poder 
determinar quina és la dosi letal per a la majoria d’animals estudiats.

Per tal de copsar bé la gravetat del que mostra aquest segon gràfic, cal tenir 
en compte que l’escala dels dos gràfics és diferent; tot el primer gràfic ocupa 
l’espai que hi ha a sota de la linia vermella d’aquest segon gràfic.   

EXTRET I ADAPTAT DE LA DECLARACIÓ DEL DR. MICHAEL YEADON A LA COMISSIÓ 
D’INVESTIGACIÓ DEL CORONAVIRUS D’ALEMANYA (7 gener 2022)
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Mike-Session-86-en:0

En cas que hagueu rebut o us vulgueu posar la vacuna de Janssen, de Moderna o de 
Pfizer, podeu saber si el lot que us han administrat o us estan a punt d’administrar és 
bo o dolent anant a la pàgina:      howbadismybatch.com

Teresa Forcades (15 gener 2022)

La vacuna Astra-Zeneca no està representada perquè no s’administra als EEUU. 


