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PATHOLOOG, DR. ROGER HODKINSON: "ALLE C-
VACCIN-ARTSEN EN C-VACCIN-PROMOTORS ZIJN
SCHOFTEN EN MOETEN DE GEVANGENIS IN"

Note: Dr. Hodkinson zegt terecht dat vaccin-
makers, vaccin-toedieners en vaccin-promotors
SCHOFTEN zijn die allen in de gevangenis moeten
worden gegooid - dus ook de killer-injectie-
promotors, RD-Steef de Bruijn en SGPlayer Roelof
Bisschop ! Demon-schoften-krant, het RD, schrijft
de mega oversterfte wereldwijd toe aan het
corona-virus, terwijl het killervaccin de oorzaak
is! Zie betreffend artikel via onderstaande link.

http://www.derokendevlaswiek.com/2022_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRI
EKMAFFIAKRANTzm_RDzoNLzm_SCHRIJFT_MEGA_OVERSTERFTE_AAN_Czn
VIRUS_TOEzm_TERWIJL_NIET_DE_CznGRIEPzm_MAAR_HETzpKILLERVACCI
NzpWERELDWIJDzpDOODzpENzpVERDERFzpZAAIT_.html

Confronteer genoemde refo-schoften hiermee !

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINK TO WATCH
VIDEO-TALK BETWEEN ROBERT VAUGHAN AND
DR. ROGER HODKINSON 

https://rumble.com/embed/v1qb2qo/?pub=4

--------------------------------------------------------

1. Patholoog dr. Roger Hodkinson is furieus:
"Iedere arts die hieraan heeft meegedaan, moet de
gevangenis in!"

21 Nov. 2022

https://www.ninefornews.nl/patholoog-woest-iedere-arts-die-hieraan-heeft-meegedaan-moet-de-gevangenis-in/

Is het tijd om te vergeven en vergeten? Die vraag legde Robert Vaughan van Just Right Media voor aan
patholoog Roger Hodkinson. "Absoluut niet," antwoordde Hodkinson, die zeer verontwaardigd is. 

"Het is niet de tijd om sorry te zeggen, het is tijd om deze schoften in de gevangenis te gooien," zei de
patholoog, die spreekt van "het grote sterven". "We zijn getuige geweest van de grootste sterfte uit de
geschiedenis van de geneeskunde."

https://rumble.com/embed/v1qb2qo/?pub=4

Hoe kun je zoiets doen?
Die sterfte is volgens hem rechtstreeks het gevolg van de maatregelen die de idioten hebben ingevoerd. Niet
alleen de politici en de media, maar vooral de artsen zijn de hoofdschuldigen omdat zij de patientenzorg uit
handen hebben gegeven aan de overheid. "Dat is nog nooit eerder gebeurd!"

"Hoe kun je zoiets doen?" aldus een furieuze Hodkinson, verwijzende naar de artseneed. "Hoe kun je tegen
een zwangere vrouw zeggen dat dit experimentele product veilig is? Hoe kan een arts zoiets doen? Iedere arts
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die dit heeft gedaan, moet de gevangenis in."

Tsunami van sterfgevallen
De patholoog was tot voor kort lid van het College of American Pathologists. Ze besloten hem eruit te werken
wegens het verspreiden van "misinformatie". Hij waarschuwt voor een tsunami van sterfgevallen omdat het
immuunsysteem van veel mensen naar de gallemiezen is.

------------------------------------------

2. Gynaecoloog James Thorp: "Er wordt dood en verderf gezaaid op een nooit eerder geziene schaal!"

22 november 2022 

https://www.ninefornews.nl/gynaecoloog-er-wordt-dood-en-verderf-gezaaid-op-een-nooit-eerder-geziene-schaal/

James Thorp is al 43 jaar gynaecoloog en verloskundige. Hij ziet elk jaar vele duizenden pati?nten en weet dus
wat er speelt. Er wordt dood en verderf gezaaid op een schaal die ik niet eerder gezien heb, zegt de arts in de
nieuwe video "Died Suddenly". Thorp: "Het is huiveringwekkend."

https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html

Het aantal gevallen van menstruatiestoornissen is vertwaalfhonderdvoudigd, aldus Thorp. Hij wijst erop dat
het aantal miskramen het afgelopen jaar aanzienlijk is toegenomen. Datzelfde geldt voor het aantal gevallen
van geboorteafwijkingen. Daarnaast krijgen baby's steeds vaker een hartaanval in de baarmoeder.

https://rumble.com/embed/v1tqd2y/?pub=4

Dat weten we al een halve eeuw
Thorp waarschuwt dat het coronavaccin een ernstige ontstekingsreactie veroorzaakt. "Alles wat in mijn
werkveld een ontstekingsreactie uitlokt, veroorzaakt schade, dood en verderf tijdens de zwangerschap. Dat
weten we al een halve eeuw."

Het foetale sterftecijfer is de laatste jaren in de Verenigde Staten heel stabiel gebleven, zo rond de 5,7 per
1000 geboorten. De gynaecoloog zag dit cijfer de afgelopen 45 jaar dalen van 10 naar 5,7.

In juli 2021 schoot het foetale sterftecijfer in de stad Fresno in de staat Californie plotseling omhoog, naar
29,3 per 1000 geboorten. 

"Dit is afschuwelijk," zei Thorp tijdens de Florida Summit on Covid.

Record
Een jaar later, in augustus 2022, was de sterfte in Fresno nog steeds even hoog: 29,3 per 1000 geboorten. Een
record.

In de Canadese stad Waterloo lag de foetale sterfte van januari tot juni 2021 nog veel hoger: maar liefst 41,5
per 1000 geboorten. Volgens diverse Canadese artsen klopt dit cijfer.

In de provincie Brits-Columbia werden in juni vorig jaar 13 gevallen van foetale sterfte op een dag
geregistreerd, op 4200 geboorten per jaar. Het foetale sterftecijfer bedroeg 160 per 1000 geboorten. Dit zijn
gevaarsignalen, zei Thorp.

https://www.ninefornews.nl/gynaecoloog-er-wordt-dood-en-verderf-gezaaid-op-een-nooit-eerder-geziene-schaal/
https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html
https://rumble.com/embed/v1tqd2y/?pub=4
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3. De olifant in de kamer: astronomische pieken in oversterfte bij jonge, gezonde mensen

22 november 2022

https://www.ninefornews.nl/de-olifant-in-de-kamer-astronomische-pieken-in-oversterfte-bij-jonge-gezonde-mensen/

"Sommige mensen die de prik namen, zijn er goed vanaf gekomen, terwijl andere mensen erdoor zijn
beschadigd. Steeds meer mensen merken het in hun omgeving, bij familieleden en vrienden. Ze lezen de
berichten over de toename van de oversterfte overal ter wereld", zei patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan
Jekielek van de krant The Epoch Times.

Cole verwees naar IJsland, waar de vaccinatiegraad zeer hoog is. In juli bedroeg de oversterfte in het land
maar liefst 56 procent. "Astronomisch," zei de patholoog.

Patholoog Ryan Cole in gesprek met Jan Jekielek van de krant The Epoch Times:

https://rumble.com/embed/v1tmd6i/?pub=4

Olifant in de kamer
In Portugal was de oversterfte ongeveer 30 procent, in Spanje ook 30 procent en in een aantal andere
Europese landen 10 tot 15 procent. Het gaat daarbij vooral om sterfgevallen onder jonge, gezonde mensen.

Cole krijgt elke dag wel een collega aan de lijn die een sterfgeval te melden heeft. "Dan vraag ik: wanneer
hebben ze voor het laatst een prik gehaald?" En dat is de olifant in de kamer, benadrukte de patholoog.

Krankzinnig
Eerder legde hij uit waarom jonge, gezonde mensen plotseling en onverwacht sterven. "Omdat ze gif in hun
lichaam gespoten krijgen dat leidt tot een ontsteking van het hart." Cole wees erop dat het spike-eiwit na
vaccinatie tot wel 60 dagen in de lymfeklieren blijft. "Waarschijnlijk nog veel langer."
"Het is krankzinnig om het dodelijkste, gevaarlijkste medische product dat ooit op de markt is gebracht te
blijven pushen," zei hij.

-----------------------------------------------------------

4. Duitse Dr. Thomas Jendges met een laatste boodschap voor hij zelfmoord pleegt: "COVID-19-vaccin
veroorzaakt een genocide!"

Nov. 21-2022

https://www.frontnieuws.com/duitse-dr-thomas-jendges-met-een-laatste-boodschap-voor-hij-zelfmoord-pleegt-covid-19-vaccin-

is-een-genocide/

In deze schokkende video geeft Dr. Thomas Jendges een laatste waarschuwing voordat hij zelfmoord pleegt?
Hij was de chef van een kliniek in Cheminitz in Duitsland en heeft zelfmoord gepleegd nadat hij had verklaard
dat hij niet langer kon leven met leugens tegen burgers en patienten en de "vaccins" genocide noemde.
Chemnitz rouwt om het verlies van Dr. Thomas Jendges (55), bericht Thetruthseeker.co.uk.

https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=245898

Wat de waarheid van het overlijden ook moge zijn, zijn moedige, waarheidsgetrouwe, eerlijke en eervolle
videoboodschap STAAT! (In geestelijk opzicht een verloren zaak).

https://www.bitchute.com/video/xQ0y0CfbjMRg/

https://www.ninefornews.nl/de-olifant-in-de-kamer-astronomische-pieken-in-oversterfte-bij-jonge-gezonde-mensen/
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https://www.frontnieuws.com/duitse-dr-thomas-jendges-met-een-laatste-boodschap-voor-hij-zelfmoord-pleegt-covid-19-vaccin-is-een-genocide/
https://www.frontnieuws.com/duitse-dr-thomas-jendges-met-een-laatste-boodschap-voor-hij-zelfmoord-pleegt-covid-19-vaccin-is-een-genocide/
https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=245898
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Het hoofd van het ziekenhuis van Chemnitz is dinsdagmorgen 2 november 2021 van het ziekenhuisgebouw
aan de Flemmingstrasse "gevallen". Hij overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. (Op zelfmoord
laten lijken?)

Er circuleren berichten over een brief [videobrief hierboven? red.] die de overledene vermoedelijk heeft
achtergelaten. Jendges pleegde naar verluidt zelfmoord om "een voorbeeld" te stellen tegen de Covid-
vaccinaties. Dit zijn "agenten voor biologische oorlogsvoering", zo staat er in de berichten. Ook zou hij het
vaccin in zijn brief hebben beschreven als "genocide en een misdaad tegen de mensheid", hetgeen maar al te
waar is.

Volgens Las republicas zou Dr. Thomas Jendges, in de afscheidsbrief die Dr. Thomas Jendges voor zijn
zelfmoord schreef en de publicatie ervan eiste, harde kritiek hebben geuit op het informatiebeleid van
regeringen bij het omgaan met de gevaarlijkheid van Covid-vaccins. De constante leugens en bedrog aan de
patienten en de gevaccineerden dat de vaccins zogenaamd onschadelijk zijn, hij kon ze niet langer verdragen,
zegt het in de brief.

Hij veroordeelt het vaccineren van de bevolking met experimentele en dodelijke vaccins tegen Covid-19, dat
in feite meer een biologisch oorlogsmiddel is, gemaakt en gemanipuleerd voor dat gebruik, dan voor enig
ander bekend nut. Voor Dr. Thomas Jendges is er sprake van genocide en een misdaad tegen de mensheid, zo
meldt hij in de brief, volgens de Duitse pers zoals de krant Bild.

Omdat de burgemeester dreigde hem te ontslaan als hij niet langer in de door overheidsbevel opgelegde
onderdanige lijn bleef en weigerde patienten in de kliniek in te enten, waren er vermoedelijk geen opties
meer voor Jendges. Deze ziekenhuisdirecteur heeft geen steun willen verlenen aan de misdaden van de
federale regering, de deelstaatregering en zijn trouwe handlangers. Dus was hij van mening dat zijn
zelfmoord de enige manier was om zich tegen hen te verzetten.

Dit zijn enkele details uit de afscheidsbrief die momenteel in omloop zijn. Hoewel Dr. Jendges opdracht heeft
gegeven tot publicatie van zijn gehele afscheidsbrief, blijft de burgemeester van Chemnitz, Sven Schulze van
de SPD, volgens de huidige stand van kennis deze publicatie tegenhouden. In verschillende fora hebben zich
talrijke groepen gevormd die eisen dat Schulze zijn blokkerende houding laat varen en eindelijk de laatste
wens van Jendges respecteert.


