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Doodstil blijft het op de Nederlandse televisieschermen over al die mensen
die zijn gestorven na een coronavaccinatie.

De genocide gaat onverminderd door en de bevolking is blij dat ze dingen mogen
met hun corona vaccinatiepas. 

Je zou zeggen dat mensen die in de rij staan om een prik te halen toch wel zouden willen weten hoe
veilig of onveilig deze nu eigenlijk wel niet is. 

Als ze rondkijken naar de bronnen van informatie die ze doorgaans gebruiken zoals kranten of televisie
dan zullen ze daar ontdekken dat men stelt dat vaccins veilig en getest zijn en dat men er heel goed aan
doet om ook een dergelijk vaccin te nemen. Dit, niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook de
ouderen en kwetsbaren. 

Ze hebben misschien wel eens verhalen gehoord van vrienden, bekenden of collega’s dat er ook mensen
sterven na vaccins, maar dat zijn verhalen die worden rondgestrooid door wappies. Dat zijn mensen die
elkaar opzwepen op sociale media en niet weten waar ze over praten volgens de mainstream media.
Voor feiten moet je bij wetenschappers zijn, want die zijn daar voor opgeleid. 

Dat die wetenschappers en medici worden opgeleid door instituten die worden gedicteerd door
organisaties zoals de Rockefeller Foundation wordt er even niet bij verteld. 

Maar, wat die mensen ook niet doen, is het raadplegen van mainstream databases. Enorme bestanden
met gegevens die niet zijn aangelegd door wappies, maar bijvoorbeeld door het EMA, het Europees
Geneesmiddelenbureau. 

Ditzelfde EMA is ook verantwoordelijk voor de toelating van vaccins op de Europese markt.
(https://nos.nl/artikel/2382669-ema-keurt-pfizer-vaccin-goed-voor-12-t-m-15-
jarigen#:~:text=Het%20corona-
vaccin%20van%20farmaceut,de%20toezichthouder%20veilig%20voor%20kinderen.)

Het corona-vaccin van farmaceut Pfizer is geschikt voor de inenting van kinderen van 12 tot en met 15
jaar. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Het middel is volgens de
toezichthouder veilig voor kinderen. 

EMA heeft in 2012 een website opgezet met de naam EudraVigilance
(https://www.adrreports.eu/nl/eudravigilance.html), bedoeld om het publiek toegang te geven tot
vermoedde bijwerkingen van medicijnen en ook vaccinaties. 

Wij schreven over deze database eerder het volgende: 

De Europese database heet EudraVigilance (http://www.adrreports.eu/nl/eudravigilance.html) 

Het Europees Geneesmiddelenbureau is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en
coördineren van EudraVigilance, een systeem voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen. 
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Meldingen die worden ingediend bij EudraVigilance betreffen vermoedelijke bijwerkingen van
geneesmiddelen die worden waargenomen in de fasen vóór en na toelating. Het systeem maakt detectie
mogelijk van signalen van vermoedelijke bijwerkingen die eerder niet bekend waren en van nieuwe
informatie over bekende bijwerkingen. 

EudraVigilance wordt gebruikt door nationale geneesmiddelenautoriteiten in de EER, het
Geneesmiddelenbureau en farmaceutische bedrijven met handelsvergunningen in de EER. 

Verder bestaat er een rapportageverplichting (https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-melden-van-
bijwerkingen) volgens een serie Europese Verordnungen, dus we mogen aannemen dat het hier om een
zeer gründliche database gaat. Die verplichting bestaat niet bij het Nederlandse bijwerkingscentrum
Lareb (https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen)dat door de CBG (https://www.cbg-
meb.nl/onderwerpen/hv-melden-van-bijwerkingen)een spontaan landelijk meldcentrum wordt genoemd.

Toen we daar eind maart over schreven, liet de database zien dat er ongeveer 4.000 mensen waren
overleden na vaccinaties en dat er meer dan 162.000 bijwerkingen waren gemeld. 

Dan krijgen we twee maanden waarbij alles op alles wordt gezet om zoveel mogelijk Europeanen “het
reddende” vaccin toe te dienen, maar dit alles wel met desastreuze gevolgen. 

In iets meer dan 2 maanden is het aantal doden als gevolg van een coronavaccin gestegen naar 13.867
en zijn er ruim 1,3 miljoen bijwerkingen gemeld. (https://healthimpactnews.com/2021/worldwide-
genocide-continues-13867-dead-and-1354336-injuries-in-european-database-of-adverse-drug-reactions-
for-covid-19-shots/) 
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(https://healthimpactnews.com/2021/worldwide-genocide-continues-13867-dead-and-1354336-injuries-in-
european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/)

Er wordt uiteraard altijd gezegd dat het gaat om “vermoedelijke” doden en “vermoedelijke” bijwerkingen. 

Alsof die ruim 1.3 miljoen mensen ook die vaak heel heftige bijwerkingen zouden hebben gekregen als
ze zich niet hadden laten vaccineren en dat die 13.867 mensen die zijn gestorven na een vaccinatie
anders ook wel doodgegaan zouden zijn. 

Feit is en blijft dat die doden en gewonden niet voor niets in dat systeem terechtgekomen zijn. Die zijn
daar terechtgekomen omdat men toch het ernstige vermoeden heeft dat die dood of die verwonding wel
degelijk te maken heeft met het vaccin. 

Wanneer we dan bedenken hoeveel er zijn overleden na een vaccin of een heel ernstige bijwerking
kregen, maar die niet in het systeem terechtgekomen zijn, dan zou je waarschijnlijk schrikken. 

In de Amerikaanse tegenhanger van de Europese database, VAERS, wordt doorgaans maar 1 procent
van alle gevallen gemeld volgens een onderzoek van de Harvard Universiteit. 

Maar, zelfs al zouden alle gevallen netjes zijn geregistreerd, dan ga je als beschaafde maatschappij toch
niet vrolijk verder met het vermoorden van mensen als er in korte tijd al 13.867 zijn gestorven en je
bovendien weet dat we in een experimentele fase zitten met een nog nooit eerder gebruikte vorm van
immunisatie (gentherapie). Ook al is het een vermoeden, dan nog ga je stoppen en precies uitzoeken wat
er aan de hand is voordat je doorgaat met moorden. 

En omdat dit niet gebeurt, iedereen zijn mond stijf dichthoudt in mainstream land en onnozel loopt te
blaten over “niet bewezen” zullen er waarschijnlijk nog miljoenen sterven als gevolg van de spuit die
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mensen juist zou moeten beschermen. En de berichten, ook vandaag weer
(https://www.zerohedge.com/covid-19/cdc-hold-emergency-meeting-after-100s-suffer-heart-inflammation-
following-covid-vaccines), over allerlei ernstige bijwerkingen blijven zich opstapelen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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