
“Barn skal under ingen omstendigheter vaksineres. Alle leger som vaksinerer, og alle som 

deltar stiller seg tiltaleansvarlig”. 

Det er søndag 19 desember 2021. Mitt navn er Beate Bahner, spesialadvokat i medisinsk 

rett, med en SVÆRT, SVÆRT PÅTRENGENDE ADVARSEL til alle foreldre, leger, og alle 

involverte som er villige til å vaksinere barn mellom 5-11 år, men også barn opp til 18 år. 

Vaksinasjon med Cominarty utgjør en reell risiko for barnas liv. Barn skal under ingen 

omstendigheter vaksineres. Alle leger som vaksinerer, og alle som deltar stiller seg 

tiltaleansvarlige. Du gjør deg selv ansvarlig for påtale. I henhold til legemiddelloven §95 er 

bruk av tvilsomme legemidler på mennesker straffebart. I første omgang inntil 3 års fengsel 

og i den særlig alvorlige saken, som etter min mening kommer til behandling her, inntil 10 

års fengsel.  

Hvorfor er Cominarty vaksinene fra Biontech et tvilsomst stoff? Fordi produksjon av denne 

vaksinen bryter de allment anerkjente farmasøytiske forskriftene ihht §8 i legemiddelloven. 

Hvorfor bryter de §8? Fordi hovedkomponentene, som finnes i produktinformasjonen fra 

Pfizer og Biontech, (også tilgjengelig på nettsiden til Paul Ehrlich Institute og nettsiden til 

European Medicines Agency (EMA)) inneholder 2 komponenter som slett ikke er godkjent 

for bruk i eller på mennesker. Det er 2 stoffer, ALC 315 og ALC 159. Dette er såkalte 

partikkeldannende nanolipider. Disse stoffene er produsert av bl.a. et amerikansk selskap, 

Echelon Corporation. Dette selskapet er ikke et farmasøytisk selskap, men et 

teknologiselskap innen automajonsteknologi. Et spesielt aktivitetsfelt er nettverks bygging av 

hverdagslige enheter, så jeg spør meg selv, hvorfor er det nødvendig å forsvare seg mot virus 

med bruk nanopartikler og nanolipider, som åpenbart skal tjene til nettverksenheter? 

“Dette er MASSIVE BRUDD på såkalt god kliniske praksis. Dette er regler som har vært 

gjeldende internasjonalt for produksjon av legemidler i flere tiår”. 

Uansett står det selv på siden til dette teknologiselskapet at disse 2 ingrediensene, som er 

navngitt som de 2 første ingrediensene av Pfizer, at disse kun er godkjent for 

forskningsformål og ikke for bruk på mennesker – kun for forskning. Og i tillegg sier den siste 

sikkerhetsrapporten fra Pfizer alt. Den er gjeldende fra 7 desember 2021. Det finnes ikke noe 

data på disse 2 stoffene. I tillegg er det ingen toksikologiske vurderinger av 

kreftfremkallende egenskaper eller interaksjoner med andre legemidler. Dette er MASSIVE 

BRUDD på såkalt god kliniske praksis. Dette er regler som har vært gjeldende internasjonalt 

for produksjon av legemidler i flere tiår.  

Det er en enestående bevisst, seriøs og også straffbar overtredelse av denne forskrift, om 

hovedstoffer inokuleres som ikke en gang er godkjent, når det ikke er noe informasjon om 

klassifisering av giftighet, carcinogenecity og mer. Her er vi åpenbart i en klinisk studie med 

milliarder av mennesker, og 83 millioner i Tyskland ikke er informert om dette. Av denne 

grunn er bruddene på legemiddelloven §8 og §5 åpenbare.  

Og hvis du fortsatt vaksinerer etter å ha hørt dette, i den viten vil du bli straffeforfulgt. Leger 

og foreldre gjør seg selv straffbare. Dommerne gjør seg selv straffbare. Advokater som 

oppnevnes for barn i familierettslige prosesser er også straffbare etter loven. Hvorfor? Fordi 

ved bruk av dette produktet er det fare for død og alvorlig helseskader. Vi har allerede 23 

ganger flere rappporte dødsfall fra corona vaksinasjoner enn fra flere hundre millioner 

vaksinasjoner de siste 21 årene.  

Vi har 1800 rapporterte dødsfall i Tyskland på bare 9 måneder siden vaksinasjonen startet. Vi 

har allerede 5 døde barn etter Biontech vaksinasjonen. Rapporteringsraten er lav, atall 



urapporterte saker vil sannsynligvis være rundt 50-100 ganger så høyt. Hundrevis av barn 

kan også ha dødd fra Cominarty. Jeg må advare og oppfordre dere alle til å avstå fra å 

vaksinere barna. Gjør alt du kan for å sikre at barna blir beskyttet. Det handler om deres 

helse og deres liv.  

Takk for din oppmerksomhet." 

 


