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De Amerikaanse techondernemer Steve Kirsch schat dat wereldwijd zo’n
12 miljoen mensen zijn gedood met de coronaprikken. Officieel zijn er
6,45 miljoen ‘coronadoden’.
Kirsch deelde het aantal toegediende doses door 1000. In de Verenigde
Staten zijn zo’n 600 miljoen doses uitgedeeld. Je komt dan uit op
600.000 sterfgevallen, wat volgens hem aardig klopt.
Eerder kwam Mathew Crawford uit op 411 sterfgevallen per miljoen
doses. Kirsch, tot voor kort megadonor van de Democraten, loofde 1
miljoen dollar uit aan eenieder die kan aantonen dat zijn berekening niet
klopt. Niemand meldde zich.

Zes keer sneller
Volgens de schatting van Crawford zijn er ongeveer vijf miljoen mensen
gedood met de coronavaccins. We komen dus aardig in de buurt van de
zes miljoen Joden die over een periode van 12 jaar zijn gedood tijdens
de Holocaust, schrijft Kirsch op Substack.
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We doden mensen echter zes keer sneller dan de Duitsers dat deden. We
doden bijna 10.000 mensen per dag, becijfert de ondernemer.
Ter vergelijking: er worden dagelijks 385.000 baby’s geboren op aarde.
Ze kunnen hier dus oneindig mee doorgaan, aldus Kirsch, de uitvinder
van de optische muis.

Echt verbazingwekkend
“We doden dus ontzettend veel mensen, maar de wereldleiders kijken de
andere kant op en zwijgen, terwijl wij worden doodgegooid met
berichten over mensen die ‘onverwachts’ zijn gestorven,” schrijft hij. Het
CDC, het Amerikaanse RIVM, heeft er geen verklaring voor.
Honderden medewerkers van het CDC weten wat er speelt, maar
spreken zich niet uit omdat ze bang zijn hun baan te verliezen, weet
Kirsch. Zelfs de mensen die ontslag hebben genomen, zwijgen als het
graf. “Het is echt verbazingwekkend,” benadrukt hij.
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10,000 people A DAY being killed by covid vaccines; worldwide fatalities likely
larger than the HOLOCAUST
Thursday, August 18, 2022 by: Mike Adams
Tags: badhealth, badmedicine, deaths, depopulation, excess mortality, genocide, medical violence, real science, Vaccine deaths, vaccines
This article may contain statements that reflect the opinion of the author

(Natural News) Covid vaccines are currently killing an estimated 10,000 people a day worldwide, with
total fatalities likely in the 5 – 12 million range. These numbers come from rigorous analysis of mortality
data (excess deaths) following the introduction of covid vaccines in early 2021. Because excess deaths
are very difficult for governments to hide, these excess deaths are emerging as the smoking gun for
overall vaccine deaths.
Steve Kirsch estimates that 1 person is currently dead from vaccines for every 1,000 doses
administered. In the United States, roughly 600 million doses have been administered so far (yes, more
than one for every person in the country), and that roughly equates to about 600,000 deaths in the USA
(and counting).
Worldwide, with over 12 billion doses administered, we have likely seen around 12 million deaths so far.
More conservative estimates put that number at 5 million rather than 12 million, but in either case it’s in
the millions globally.

https://www.naturalnews.com/2022-08-18-10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-holocaust.html
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Why the deaths are going to continue to climb even if the
vaccines are halted right now
Importantly, we know that post-vaccine deaths are distributed over time. While a few people die in
the first 48 hours, many deaths are taking place many months or even a year or two after the vaccine
injections. Why is this happening?
Our laboratory tests on vaccine clots may provide meaningful answers. Thanks to the efforts of Dr. Jane
Ruby and embalmer Richard Hirschman who were able to get me post-vaccine clot samples for
laboratory analysis, we have been able to establish several shocking facts about these clots:

Fact #1) The clots grow larger over time, inside the body’s circulatory system. This means they are selfassembling systems / bio-machinery.
Fact #2) As they grow larger, they accumulate or harvest certain elements from the circulating blood
supply. Via ICP-MS laboratory testing, we have conclusively shown that Tin, Aluminum and Sodium are
being harvested from the blood and incorporated into the structures of the clots.
Fact #3) As the clots grow, they take up more space in the blood vessels. At first, the live blood simply
flows around the clots. But clots may be dislodged during rigorous physical activity (such as jogging or
playing soccer), or the clots may at some point achieve a 100% blockage of the artery, resulting in a
“died suddenly” event.
Importantly, it appears that these clots take many months or even a year or two to grow to
sufficient size to fully block blood vessels and arteries.
This means the deaths observed so far are only a fraction of the deaths yet to come.
Many people who took these jabs, in other words, are ticking time bombs of inevitable cardiovascular
blockage and death. It’s only a matter of time before the clots grow larger enough to halt blood flow.
Once blood flow to the brain is halted, death ensues in a matter of a few minutes.

These are not blood clots, and anti-clotting drugs do nothing to
resolve these clots
To our knowledge, there is no known cure to dissolve or remove these clots from the cardiovascular
system. We have interviewed physicians who have attempted to treat these clots with powerful anticlotting medications such as Heparin, and these drugs achieve nothing.
https://www.naturalnews.com/2022-08-18-10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-holocaust.html
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That’s because these clots are not blood clots. They are elastic, rugged biostructures that resemble the
strength and texture of rubber bands. I have manipulated these clots on live broadcast streaming (via
the Alex Jones Show) where, under a lab microscope, I demonstrated the shocking strength and
resilience of these clot structures. Again, they are not blood clots. They are strong, rubbery-like protein
biostructures that absolutely do not belong in the human body.

Under a microscope, they look like this, which is nothing like a blood clot:

https://www.naturalnews.com/2022-08-18-10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-holocaust.html
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In addition, as we have conclusively shown via ICP-MS lab tests, these clots are almost completely
lacking the key elements of life that would be present in blood, such as Iron, Magnesium and Potassium.
Element

Blood Results

Clot Results

Mg (magnesium)

35 ppm

1.7 ppm

K (potassium)

1893 ppm

12.5 ppm

Fe (iron)

462 ppm

20.6 ppm

Zn (zinc)

7.9 ppm

2.4 ppm

Cl (chlorine)

930,000 ppm

290,000 ppm

P (phosphorous)

1130 ppm

4900 ppm

Post-vaccine clot deaths are likely to continue mounting for
years to come
What all this means is that post-vaccine clot deaths are going to continue mounting for years to
come as the clots expand in size inside people’s bodies. While 1 in 1000 people may be dead already,
there could conceivably by another 9 in 1000 who are going to die from clots as they continue to expand,
reaching perhaps 10 in 1000 who ultimately die (or 1 in 100).
In other words, in a world where 12 billion vaccine injections have been administered, we could see 120
million deaths (or more).
https://www.naturalnews.com/2022-08-18-10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-holocaust.html
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The thing is, we don’t yet know:
In what percentage of vaccine recipients the clots are growing.
How quickly the clots are growing.
Whether the clots ever stop growing, or what causes them to stop.
Whether anything can reverse the clot growth and reduce or eliminate the clots.
There are plenty of theories on all these questions, but to my knowledge, we don’t have anything
conclusive yet. The situation is worsened by the fact that the entire medical establishment outright
refuses to even acknowledge the existence of these clots, nor will they admit to any link whatsoever
between vaccines and excess mortality. Thus, the genocidal cover-up continues, and people will
continue to die for years to come.

Covid vaccines have created a “vaccine holocaust” that’s only
going to get worse
Given up to 12 million deaths right now, we are already seeing Holocaust-scale mass death from these
vaccines. This vaccine holocaust is going to get far worse. Where the Nazi Holocaust reportedly claimed
the lives of six million victims, this vaccine holocaust could conceivably kill sixty million, or even ten
times that over time. Consider this when you see media reports touting “annual mRNA injections” now
being ramped up by the vaccine manufacturers. They want to hit you with one of these shots every year
until you die. Anybody gullible enough to keep taking these clot shots will surely die sooner than they
had imagined, especially when they stupidly believed the shots were protecting them rather than
exterminating them.
Global depopulation, it turns out, has been remarkably easy to achieve. They didn’t need mass ovens,
prison camps and a shooting war with the people. All they needed was to release a bioweapon and
scare people into taking death shots (euthanasia labeled “vaccines”) and wait for the gullible masses to
line up and take the jabs.
Some groups — such as LGBT — have achieved over 95% vaccine compliance and are begging for
even more vaccines due to monkey pox. This particular demographic, as you can tell, has no future on
planet Earth since they are eliminating themselves from the planet. But the same is also true for many
church groups, conservatives and medical professionals who were gullible enough to take these jabs.
That’s why so many doctors are falling over dead in recent months, and there’s a whole lot more of that
yet to be witnessed.
I cover all this in a podcast released yesterday:
Brighteon.com/4e3b7ea1-346c-416a-a34a-127dea2f1db3
https://www.naturalnews.com/2022-08-18-10000-people-a-day-being-killed-by-covid-vaccines-worldwide-holocaust.html
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Discover more information-packaged podcasts, raw intel reports and interviews each day:
https://www.brighteon.com/channels/HRreport
Follow me on:
Brighteon.social: Brighteon.social/@HealthRanger (my breaking news gets posted here first)
Telegram: t.me/RealHealthRanger (breaking news is posted here second)
Truth Social: https://truthsocial.com/@healthranger
Gettr: GETTR.com/user/healthranger
Parler: Parler.com/user/HealthRanger
Rumble: Rumble.com/c/HealthRangerReport
BitChute: Bitchute.com/channel/9EB8glubb0Ns/
Clouthub: app.clouthub.com/#/users/u/naturalnews/posts
Join the free NaturalNews.com email newsletter to stay alerted about breaking news each day.
Download my current audio books — including Ghost World, Survival Nutrition, The Global Reset
Survival Guide and The Contagious Mind — at:
https://Audiobooks.NaturalNews.com/
Download my new audio book, “Resilient Prepping” at ResilientPrepping.com – it teaches you how to
survive the total collapse of civilization and the loss of both the power grid and combustion engines.
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The Final Wakeup Call
What the world doesn't know

Volkerenmoord door Covid Injecties

100% zwendel
Afschaf ng van betalingen in goud
Centrale Bank Geldzwendel
De Eed van de Jezuïeten
Ledenlijst van de Ridders van Malta

Geestelijk en Emotioneel Ziek
Sinds de afgekondigde Covid pandemie zo’n twee jaar geleden leven we in een
hachelijke wereld. Satanische Luciferianen en hun dik betaalde volgelingen laten je
niet snel gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht door een nep pandemie, om zo

https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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hun Eugenetische agenda van 90%
bevolkingsvermindering te vervullen.

De bloedlijn families willen dat mensen sterven aan kanker en andere ontworpen
ziektes, niet dat ze er van genezen worden. Ze zijn in onpeilbare mate geestelijk en
emotioneel ziek, ze zien mensen als overbodig vee. Het kan hen niet schelen hoeveel
leed, lijden en dood hun manipulatie en onderdrukking veroorzaakt. Vanuit hun
krankzinnige, psychopathische perspectief; Hoe meer, hoe beter. En dat is wat deze
wezens zijn; krankzinnige psychopaten.

De Deep State agenda heeft drie belangrijke aanvallen op het immuunsysteem van
mensen ontworpen. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Alle drie
introduceren ze nano deeltjes in je gezonde systeem, om na verloop van tijd je
immuunsysteem te vernietigen.

Mensen worden bang en wanhopig gemaakt om bereid te zijn routinematig
intraveneuze medicijnen te accepteren door iets te nemen, dat hen zogenaamd helpt
en beschermt, om ze vrijwillig en zelfs gretig in de rij te laten staan hun gratis
vaccinatie toegediend te krijgen. Dat het meest perfecte killersysteem is, ooit
uitgevonden.

100% Zwendel

https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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Gratis lunches bestaan niet, er is altijd een verborgen motief ingebouwd. Hier is de
feitelijkheid;
Vaccinatieprogramma’s zijn de belangrijkste aanvallers op de gezondheid van de

mensheid. Er zijn

ook andere

aanvalsmechanismen waarmee rekening moet worden gehouden. PCR-testen en
maskers, Chemtrails en straling, zijn net als vaccins, ook toeleveringssystemen van
stoffen die de gezondheid schaden.
De globalisten orkestreerden de COVID hoax die niets anders dan een gewone griep
is, vermomd als een besmettelijk virus, waardoor wereldwijd despotisme via
gecontroleerde totalitaire surveillance staten mogelijk worden; Corona/Covid
bestaat niet, heeft nooit bestaan, punt uit! het is 100% oplichterij!

Het is goed te weten; dat het echt sinister medisch doel van het vaccin is, zoveel
mogelijk mensen uit te roeien, uiteindelijk moet tot 90% van de huidige bevolking
worden voor 2030 zijn omgebracht, volgens hun Agenda 2030!

Kort samengevat; dit is de laatste fase op weg naar totale wereldheerschappij, door
vernietiging van de mensheid, dat wil zeggen, het einde van de menselijke
beschaving op planeet Aarde.

Afscha ng van Betalingen in Goud
In de laatste vijftig jaar is de bevolking op de planeet Aarde meer dan verdubbeld –
ongeveer 2,2 keer de bevolking sinds 1971. Toen President Nixon op 15 augustus
https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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1971 verklaarde, dat de tekorten op de betalingsbalans van de VS niet langer in goud
zouden worden afbetaald, zaten de VS en het grootste deel van de rest van de
wereld al op een onhoudbaar doodlopend economisch spoor.

De afscha ng van betalingen in goud, om
het tekort op de export rekening te dekken, was een teken van economische zwakte
aan de kant van de VS. Feit is dat de VS al vele jaren een economisch ziek land was,
ver vóór 15 augustus 1971, de datum waarop de VS weigerden hun exporttekorten
met goud te betalen.

De VS was al een economisch ziek land lang in de tijd van Franklin Delano Roosevelt
presidentschap, toen hij eindelijk samen met Henry Morgenthau in 1933 besloot de
prijs van goud te verhogen, d.w.z. de waarde van de dollar te verlagen van $25.69 tot
$35 dollar per Troy ounce. Bovendien vaardigde Roosevelt orders uit, dat
Amerikaanse burgers verbood goud te bezitten.

Roosevelt benadeelde buitenlandse schuldeisers van de VS, die verwachtten één
ounce goud betaald te krijgen voor elke $25,69 dollar die ze verschuldigd waren voor
hun export naar de VS, en betaalde hen slechts één ounce in ruil voor $35 dollar van
de schuld.

https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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“De terugkeer naar een goudstandaard” impliceert dat de VS een geheel
nieuwe levenswijze moet aannemen, welke sinds de 19e eeuw niet meer is
gevolgd! Dit gaat eenvoudigweg niet gebeuren.

Bekijk hoe vele miljoenen mensen vandaag leven, als gevolg van de absoluut
kolossale schuld die westerse landen in honderd jaar van scaal wanbeleid hebben
opgebouwd.

Vele mensen zijn nog in leven, omdat overheden de schulden gebruikt als dekking
voor de uitgave van nieuw geld, om “de levensstijl” te kunnen handhaven, terwijl het
economisch vermogen van het volk oorspronkelijk bestond uit goud en nu hiervoor
betalen.

“Teruggaan naar de goudstandaard’ houdt in dat het monetariseren van de
Federal Reserve Dollar ophoudt, en dat de Nationale Schuld wordt geannuleerd:
De Federal Reserve Dollar verdwijnt en goud weer het betaalmiddel is.

Dat impliceert dat niet langer de voordelen van het atgeld t.w. degenen die US
Dollars ontvingen, tientallen miljoenen mensen wereldwijd zullen verhongeren,
omdat zij niet over het goud beschikken waarmee zij hun levensonderhoud kunnen
betalen.

Maar hierin is reeds voorzien; De wereld zal zeer zeker terugkeren naar de
goudstandaard als het QFS systeem wereldwijd de door Rothschild ontworpen
centrale bank geldzwendel vervangt.

Centrale Bank Geldzwendel
Het begon allemaal in 1770, toen Mayer Amschel Rothschild, de van Joodse
afkomst Adam Weishaupt inhuurde; een afvallig door Jezuïeten opgeleide professor
in het kerkelijk recht; om het Illuminism t.w. de aanbidding van Satan, te herzien en te
https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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moderniseren met als doel wereldheerschappij op te leggen, volgens de
Luciferiaanse ideologie “aan wat overbleef van het menselijk ras” na een laatste
georkestreerd sociaal-cataclysme d.m.v. epidemieën.

In 1773 riep Mayer twaalf rijke mannen
bijeen in Frankfort en vroeg hen hun middelen te bundelen, waarna hij een 25puntenplan presenteerde dat hen in staat zou stellen de totale controle te verkrijgen
over alle rijkdom, natuurlijke hulpbronnen en mankracht van de hele wereld.

Hij noemde de 25 agendapunten waaraan voldaan moest worden
1. Gebruik geweld en terrorisme in plaats van academische discussies.
2. Predik “Liberalisme” om de politieke macht te annexeren.
3. Klasse oorlogsvoering initiëren.
4. Politici moeten sluw en bedrieglijk zijn – elk morele code maakt een politicus
kwetsbaar.
5. Ontmantel “bestaande krachten van orde en regulering.” Herbouw alle bestaande
instellingen.”
. Onzichtbaar blijven tot het moment waarop het zo sterk is geworden dat geen
sluwheid of kracht dit kan ondermijnen.
7. Gebruik Ma a Psychologie om de massa te controleren. “Zonder absoluut
despotisme kan men niet e ciënt regeren.”
. Pleit voor het gebruik van alcoholische dranken, drugs, morele corruptie en alle
vormen van ondeugd, systematisch gebruikt door “geheime agenten” om de
jeugd te corrumperen.

https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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9. Eigendommen in beslag nemen met alle middelen om onderwerping en
soevereiniteit veilig te stellen.
10. Oorlogen aanwakkeren en de vredesconferenties controleren, zodat geen van de
strijdende partijen grondgebied wint, waardoor ze verder in de schulden raken en
dus in onze macht komen.
11. Kies kandidaten voor openbare ambten die “dienstbaar en gehoorzaam aan onze
bevelen zullen zijn, zodat zij gemakkelijk kunnen worden gebruikt als pionnen in
ons spel.”
12. Gebruik de pers voor propaganda om alle uitgangen van publieke informatie te
controleren, terwijl ze in de schaduw blijven, vrij van schuldbedrog.
13. Laat de massa geloven dat ze de prooi zijn van criminelen. Om daarna de orde te
herstellen als hun redders op te treden.
14. Creëer nanciële paniek. Gebruik honger om de massa te controleren en te
onderwerpen.
15. In ltreer in de Vrijmetselarij om gebruik te maken van de Oriëntaalse Loges om
de ware aard van hun werk te verhullen in lantropie. Verspreiding van hun
atheïstisch-materialistische ideologie onder de “Gojim” (heidenen).
1 . Wanneer het uur is aangebroken dat onze soevereine heer van de gehele wereld
gekroond zal worden, zal hun invloed alles uitbannen wat hem in de weg zou
kunnen staan.
17. Gebruik systematisch bedrog, hoogdravende frasen en populaire slogans. “Het
tegendeel van wat beloofd is, kan altijd achteraf gebeuren… Dat is van geen
belang.”
1 . Een Terreurbewind is de best economische manier om een snelle onderwerping
te bewerkstelligen.
19. Vermom ons als politieke, nanciële en economische adviseurs om onze
mandaten uit te voeren met Diplomatie, zonder angst om “de geheime macht
achter nationale en internationale zaken” bloot te leggen.
20. Ultieme wereldregering is het doel. Het zal nodig zijn om enorme monopolies te
vestigen, zodat zelfs de grootste fortuinen van de Gojim in die mate van ons
afhankelijk zullen zijn dat ze samen met het krediet van hun regeringen naar de
bodem gaan op de dag na de grote politieke smash.”
https://finalwakeupcall.info/blog/2022/08/13/volkerenmoord-door-covid-injecties/
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21. Gebruik economische oorlogsvoering. Beroof de “Gojim” van hun
landeigendommen en industrieën met een combinatie van hoge belastingen en
oneerlijke concurrentie.
22. “Laat de ‘Gojim’ elkaar vernietigen zodat alleen het proletariaat overblijft in de
wereld, met een paar miljonairs die zich aan onze zaak wijden, met voldoende
politie en soldaten om onze belangen te beschermen.”
23. Noem het De Nieuwe Wereld Orde. En benoem een Dictator.
24. Hou de jongere leden van de samenleving voor de gek door hen theorieën en
principes te leren waarvan we weten dat ze vals zijn.
25. Verdraai nationale en internationale wetten in een tegenstrijdigheid die eerst de
wet maskeert en ze daarna helemaal verbergt. Om dan de wet vervangen door
arbitrage.”

De route om aan dit alles te voldoen verloopt als volgt;

De Jezuïeten, afkomstig van de Ridders van Malta, zijn een Militaire Religieuze Orde
van de Rooms-Katholieke Kerk;

De Eed van de Jezuïeten
“Wanneer een jezuïet van lagere rang tot commandant moet worden verheven,
wordt hij de kapel van het klooster van de Orde binnengeleid, waar slechts drie
anderen aanwezig zijn, de directeur of overste staande voor het altaar. Aan
weerszijden staat een monnik, van wie een het geelwit vaandel vasthoudt, de
pauselijke kleuren, en de ander een zwart vaandel met een dolk en een rood
kruis boven een schedel en gekruiste beenderen, met het woord INRI, en
daaronder de woorden Iustum, Necar, Reges, Impious.

De betekenis hiervan: Het is rechtvaardig om goddeloze of ketterse Koningen,
Regeringen of Heersers uit te roeien of te vernietigen.
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Op de vloer staat een rood kruis, waarvoor
de postulant of kandidaat knielt. De overste reikt hem een klein zwart kruisbeeld toe,
dat hij in zijn linkerhand neemt en tegen zijn hart drukt; de overste geeft hem
tegelijkertijd een dolk, die hij bij het lemmet vastpakt en met de punt tegen zijn hart
houdt, terwijl de overste het nog steeds bij het heft vasthoudt, en spreekt de
postulant aldus toe:”

Ledenlijst van de Ridders van Malta
Het is de moeite waard te zien welke bekende personen medeplichtig zijn aan deze
criminele operatie om 90% van de bevolking uit te roeien.
U bent uitgenodigd lid te worden van FWC-Channel, klik op deze LINK
Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, zonder verborgen commercieel belang,
het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden.

Peter B. Meyer

August 13, 2022
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Officiële regeringsrapporten bevestigen
dat wij getuige zijn van ontvolking door
COVID-vaccinatie
augustus 10, 2022

U

it officiële statistieken blijkt dat er over de hele
wereld elke week honderdduizenden mensen
meer sterven dan verwacht. De reden? Officiële
regeringsgegevens wijzen er sterk op dat het allemaal
komt door de Covid-19 injecties. Wij zijn getuige van
ontvolking door Covid-19 vaccinatie, schrijft Exposenews.com.
Het Office for National Statistics (ONS) publiceert wekelijks cijfers over de
sterfgevallen die in Engeland en Wales geregistreerd zijn. De meest recente
gegevens laten sterfgevallen zien tot 22 juli 2022.
De volgende grafiek, gemaakt door het ONS, toont het aantal sterfgevallen
per week vergeleken met het gemiddelde over vijf jaar –
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Bron

Zoals u uit het bovenstaande kunt zien, registreerden Engeland en Wales
vanaf ongeveer mei 2021 een enorm aantal overtollige sterfgevallen die niet
aan Covid-19 toegeschreven werden, vergeleken met het vijfjarig
gemiddelde. Daarna lijkt het overtollige aantal sterfgevallen begin 2022 te
zijn gedaald.
Maar schijn bedriegt, en de enige reden dat ze gedaald zijn is dat de ONS
besloten heeft de gegevens van 2021 in het vijfjarig gemiddelde op te
nemen. Daarom is het des te verontrustender dat er sinds eind april 2022
elke week meer sterfgevallen zijn geregistreerd dan het vijfjarig gemiddelde

(2016 tot 2019 + 2021).

Uit de meest recente week blijkt dat er in Engeland en Wales 10.978
sterfgevallen waren, wat neerkomt op 1.680 extra sterfgevallen ten opzichte
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van het vijfjaarlijks gemiddelde. Slechts 745 van die sterfgevallen
werden

toegeschreven aan Covid-19.

Bron

Een soortgelijk patroon zien wij ook in Schotland.
De volgende grafiek komt uit het “Covid-19 wider impacts dashboard” van
Public Health Scotland, dat u hier vindt, en toont de procentuele
verandering van het aantal sterfgevallen ten opzichte van het vijfjarig
gemiddelde 2015-2019 voor de overeenkomstige tijd –

Bron

Schotland heeft sinds begin 2021 een sterfteoverschot in alle
leeftijdsgroepen. Maar wat hier opvalt, is hetzelfde patroon dat we in
Engeland en Wales hebben gezien. In januari 2021 werden veel
https://www.frontnieuws.com/officiele-regeringsrapporten-bevestigen-dat-wij-getuige-zijn-van-ontvolking-door-covid-vaccinatie/
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sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19. Maar dan rond mei 2021

begonnen de sterfteoverschotten weer toe te nemen, deze keer konden ze
echter niet allemaal aan Covid-19 toegeschreven worden.

We zijn nu allemaal truckers!

Daarna is er een lichte daling geweest in het begin van 2022, voordat ze
rond mei 2022 weer begonnen te stijgen, net als in Engeland en Wales.
De vraag is waarom.
Men zou kunnen aanvoeren dat misschien de bevolking van het Verenigd
Koninkrijk extreem ongezond is in vergelijking met de rest van de wereld en
dat er daarom meer mensen sterven. Maar dit is helaas niet een situatie die
alleen voor het Verenigd Koninkrijk geldt.
Het grootste deel van Europa telt nog steeds een aanzienlijk aantal
oversterftegevallen, zoals te zien is in de volgende officiële grafiek die door
Eurostat is samengesteld en die het sterfteoverschot in heel Europa in mei
2022 laat zien –
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Bron

Zoals u ziet is er in de wereld sprake van een zeer ernstig probleem, waarbij
elke week tienduizenden tot honderdduizenden mensen meer sterven dan
verwacht wordt, en uit verdere gegevens blijkt dat het komt door de Covid19 injecties.
Volgens een rapport dat op 6 juli 2022 is gepubliceerd door het Britse Office
for National Statistics, enkele uren voordat Boris Johnson aankondigde dat
hij zou aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk, zijn de
sterftecijfers per 100.000 het laagst onder de ongevaccineerde bevolking in
alle leeftijdsgroepen.
Het rapport is getiteld “‘Deaths by Vaccination Status, England, 1 January
2021 to 31 May 2022“, en het is hier op de ONS site te bekijken, en hier te
downloaden.
https://www.frontnieuws.com/officiele-regeringsrapporten-bevestigen-dat-wij-getuige-zijn-van-ontvolking-door-covid-vaccinatie/
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Tabel 2 van het rapport bevat de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde

sterftecijfers naar vaccinatiestatus per leeftijdsgroep voor sterfgevallen per
100.000 persoonsjaren in Engeland tot mei 2022.
Hier ziet u hoe de ONS de gegevens presenteren voor 18- tot 39-jarigen in
mei 2022 –

Bron

Wij hebben de cijfers genomen en voor elke leeftijdsgroep grafieken
gemaakt in een onlangs gepubliceerd artikel, dat u hier kunt lezen. Maar
hier volgen een paar voorbeelden om de ernst van het probleem aan te
tonen.
De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde
sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 18- tot 39-jarigen voor Niet-Covid19 sterfgevallen in Engeland tussen januari en mei 2022 –

Na het AstraZeneca 'vaccin' krijgt hij een
bloedstolsel en verliest 2 meter darm

https://www.frontnieuws.com/officiele-regeringsrapporten-bevestigen-dat-wij-getuige-zijn-van-ontvolking-door-covid-vaccinatie/

6/12

8/10/2022

Officiële regeringsrapporten bevestigen dat wij getuige zijn van ontvolking door COVID-vaccinatie - Frontnieuws

Dutch

In elke maand sinds begin 2022 hebben gedeeltelijk gevaccineerde en
dubbel gevaccineerde 18- tot 39-jarigen meer kans gehad om te sterven
dan ongevaccineerde 18- tot 39-jarigen. Bij drievoudig gevaccineerde 18tot 39-jarigen is het sterftecijfer echter met de maand verslechterd na de
massale boostercampagne die in december 2021 in het Verenigd Koninkrijk
is uitgevoerd.
In januari hadden de drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen iets
minder kans om te sterven dan de ongevaccineerde 18- tot 39-jarigen, met
een sterftecijfer van 29,8 per 100.000 bij de ongevaccineerden en 28,1 per
100.000 bij de drievoudig gevaccineerden.
Maar dit veranderde allemaal vanaf februari. In februari hadden de
drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen 27% meer kans om te sterven
dan de ongevaccineerde 18- tot 39-jarigen, met een sterftecijfer van 26,7
per 100.000 onder de drievoudig gevaccineerden en 21 per 100.000 onder
de ongevaccineerden.
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Voor de drievoudig gevaccineerden is het in mei 2022 helaas echter

erger geworden. Uit de gegevens blijkt dat drievoudig gevaccineerden van
18 tot 39 jaar in mei 52% meer kans hadden om te sterven dan
ongevaccineerden van 18 tot 39 jaar, met een sterftecijfer van 21,4 per
100.000 bij de drievoudig gevaccineerden en 14,1 bij de ongevaccineerden.
De slechtste cijfers tot nu toe komen echter voor bij de gedeeltelijk
gevaccineerden, waarbij in mei de gedeeltelijk gevaccineerde 18- tot 39jarigen 202% meer kans hebben om te sterven dan de ongevaccineerde 18tot 39-jarigen.
De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde
sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 60- tot 69-jarigen voor Niet-Covid19 sterfgevallen in Engeland tussen januari en mei 2022 –

De 60- tot 69-jarigen vertonen precies hetzelfde patroon als de 18- tot 39jarigen. De dubbel- en gedeeltelijk gevaccineerden hebben sinds de
jaarwisseling een grotere kans om te sterven dan de ongevaccineerden, en
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de drievoudig gevaccineerden hebben sinds februari een grotere
kans om te

sterven dan de ongevaccineerden.
In januari hadden gedeeltelijk gevaccineerde 60-69-jarigen een schokkende
256% meer kans om te sterven dan ongevaccineerde 60-69-jarigen. Terwijl
in dezelfde maand de dubbel gevaccineerde 60-69-jarigen 223% meer kans
hadden om te sterven dan de ongevaccineerde 60-69-jarigen.

Amerika is de volgende: Amerikaanse truckers
mobiliseren konvooi naar Washington DC,
Witte Huis "in volle paniek"'

In mei hadden drievoudig gevaccineerde 60-69-jarigen een verontrustende
117% meer kans om te sterven dan ongevaccineerde 60-69-jarigen, met
een sterftecijfer van 1801,3 per 100.000 onder de drievoudig
gevaccineerden en een sterftecijfer van slechts 831,1 onder de
ongevaccineerden.
De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde
sterftecijfers per vaccinatiestatus onder 80- tot 89-jarigen voor Niet-Covid19 sterfgevallen in Engeland tussen januari en mei 2022 –
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De ongevaccineerden hebben sinds de jaarwisseling elke maand de minste
kans gehad om te sterven.
In april hadden dubbel gevaccineerde 80-89-jarigen 213% meer kans om te
sterven dan ongevaccineerde 80-89-jarigen, met een sterftecijfer van
7598,9 per 100.000 onder de ongevaccineerden en een sterftecijfer van een
verontrustende 23.781,8 per 100.000 onder de dubbel gevaccineerden.
Maar in dezelfde maand hadden gedeeltelijk gevaccineerde 80-89-jarigen
een schrikbarende 672% meer kans om te sterven dan ongevaccineerde 8089-jarigen, met een schokkend sterftecijfer van 58.668,9 per 100.000 onder
de gedeeltelijk gevaccineerden.
In mei 2022 hadden drievoudig gevaccineerde 80-89-jarigen 142% meer
kans om te sterven dan ongevaccineerde 80-89-jarigen, met een
sterftecijfer van 14.002,3 onder de drievoudig gevaccineerden en een
sterftecijfer van 5.789,1 onder de ongevaccineerden.
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De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde

sterftecijfers naar vaccinatiestatus voor Niet-Covid-19 sterfgevallen in
Engeland tussen januari en mei 2022 voor alle leeftijdsgroepen –

Klik om te vergroten

De officiële cijfers die de Britse regering in stilte heeft gepubliceerd, leveren
het onweerlegbare bewijs dat de Covid-19 vaccins dodelijk zijn en dat er
duizenden doden vallen.
Hoe verklaart u anders een aanzienlijk sterfteoverschot en het feit dat de
gevaccineerden in elke leeftijdsgroep aanzienlijk meer kans hebben om te
sterven dan de ongevaccineerden?
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