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COVID-19 Vaccin Massacre: 68.000% toename van beroertes, 44.000% toename van
hartziekten, 6.800% toename van sterfgevallen door niet-COVID-vaccins
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Wereldwijd onderzoek, 29 maart 2022
Gezondheid Impact Nieuws 28 maart 2022

Regio: VS
Thema: Wetenschap en geneeskunde

Alle Global Research-artikelen kunnen in 51 talen worden gelezen door het vervolgkeuzemenu "Website vertalen"
op de bovenste banner van onze startpagina te activeren (desktopversie).
Klik hier om de dagelijkse nieuwsbrief van Global Research (geselecteerde artikelen) te ontvangen .
Bezoek en volg ons op Instagram op @ globalresearch_crg en Twitter op @crglobalization . Voel je vrij om Global
Research-artikelen opnieuw te plaatsen en op grote schaal te delen.
***
De bedrijfsmedia worden nu gecontroleerd door de belangen van Big Pharma, die meer dan $ 1 MILJARD heeft uitgegeven aan het promoten van
COVID-19-vaccins. Zie: Lokale, nationale media betaalden $ MILJOENEN om COVID-19-vaccins te pushen
Zelfs de Oscar-show van gisteravond werd gesponsord door Pfizer en BioNTech.
Dus wanneer deze bedrijfsmedia hun focus nu verleggen naar het proberen het Amerikaanse publiek ervan te overtuigen dat Rusland en Poetin
een bedreiging vormen voor onze nationale veiligheid, is dat een indicatie om rond te kijken en te zien wat ze proberen te verbergen en te
verbergen.
En je hoeft niet ver te zoeken om de schadelijke effecten van hun COVID-19-vaccins te zien. Uit de eigen database van de overheid met het
Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) tot 18 maart 2022 blijkt dat er een ongekende toename is van het aantal geregistreerde
sterfgevallen en gewonden als gevolg van COVID-19-vaccins in de afgelopen 15 maanden sinds ze zijn afgegeven voor noodgebruik (EUA's), in
vergelijking met geregistreerde sterfgevallen en verwondingen die zijn gemeld na alle door de FDA goedgekeurde vaccins in de afgelopen 30 jaar.
Deze overheidsstatistieken laten zien dat er geen groter gevaar is voor het leven van Amerikanen vandaag dan onze eigen regering, die op
gegevens zit die de volgende toename van rapporten in VAERS tonen na COVID-19-vaccins:
68.000% toename van beroertes
44.000% toename van hartaandoeningen
6.800% toename in sterfgevallen
5.700% toename in blijvende invaliditeit
5.000% toename van levensbedreigende verwondingen
4.400% toename in ziekenhuisopnames
Dit is massamoord en genocide.
Als de bedrijfsmedia zouden overstappen van verslaggeving over de oorlog in Oekraïne en deze gegevens rechtstreeks uit de eigen database van
de regering zouden publiceren, zouden er nu overal in de VS rellen zijn, zo niet een burgeroorlog.
Maar de grotendeels hersendode Amerikaanse consument is tevreden om naar hun bedrijfsnieuws te kijken en in plaats daarvan Rusland de
schuld te geven van alle problemen in de wereld, aangezien we te maken hebben met enorme arbeidstekorten en knelpunten in de
toeleveringsketen als gevolg van al deze doden en gewonden door de COVID-19-vaccins dat zal nu aan Rusland worden toegeschreven.
Een valse vlagaanval op Amerikaanse bodem die aan Rusland zal worden toegeschreven, lijkt nu op handen.
Hier is een samenvatting van de onbewerkte gegevens in VAERS voor de afgelopen 15 maanden na COVID-19-vaccins. ( Bron .)
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Hier zijn dezelfde onbewerkte gegevens in VAERS die alle niet-COVID-vaccins van de afgelopen 30 jaar volgen. ( Bron .)

De meeste gevallen die nu in de meer dan 31-jarige geschiedenis van VAERS worden gevonden, zijn van na 1-12-2020, toen de FDA
toestemming voor noodgebruik verleende voor de COVID-19-vaccins.
Om onze berekening van de procentuele toename te controleren, neemt u de cijfers van de niet-COVID-vaccins en deelt u deze door 360
maanden voor de afgelopen 30 jaar om het maandelijkse gemiddelde te krijgen, en neemt u vervolgens de cijfers van de COVID-19-vaccins en
deelt u deze door de 15 maanden sinds ze in december 2020 werden goedgekeurd.
Het aantal beroertes na COVID-19-vaccins vindt u hier en het aantal beroertes na alle vaccins van de afgelopen 30 jaar vindt u hier .
Het aantal gevallen van hartaandoeningen (alle gevallen van *carditis) na COVID-19-vaccins vindt u hier en het aantal gevallen van
hartaandoeningen na alle vaccins van de afgelopen 30 jaar vindt u hier .
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De grootste bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten van vandaag is onze eigen regering, en de Wall Street miljardairs en
bankiers die Big Pharma financieren die de regering op zak lijken te hebben, en dat geldt ook voor beide politieke partijen.
De overheid is het probleem, NIET de oplossing.

Een greep uit de honderden tragische verhalen die we hebben behandeld sinds de start van de COVID-19-vaccins.

*
Opmerking voor lezers: klik op de deelknoppen hierboven of hieronder. Volg ons op Instagram, @globalresearch_crg en Twitter op
@crglobalization. Voel je vrij om Global Research-artikelen opnieuw te plaatsen en op grote schaal te delen.
Uitgelichte afbeelding is van fellepharma.com
De originele bron van dit artikel is Health Impact News
Copyright © Brian Shilhavy , Nieuws over gezondheidseffecten , 2022
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