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Eind oktober bedroeg de wereldwijde oversterfte naar schatting 21,8
miljoen. “Die tsunami van sterfgevallen waar ik al twee jaar over
spreek, die doet zich nu voor,” zegt arts Sherri Tenpenny.

Ze wijst erop dat alle voorspellingen die ze sinds maart 2020 heeft
gedaan, zijn uitgekomen. Tenpenny verwijst naar Britse cijfers die
dateren van mei 2022, waaruit blijkt dat één op de 73 mensen sterft
na de prik. “In Groot-Brittannië overlijden zo’n 1000 mensen per
week,” zegt ze. “Er zijn meer dan 900 topsporters overleden.”
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Samenstelling veranderd
Toen de vaccins werden uitgerold, kregen veel mensen een
anafylactische shock. Het waren er zoveel dat men overwoog om
vaccinatiecentra uit te rusten met reanimatieapparatuur. Nu horen
we er vrijwel niets meer over. “Ze moeten de samenstelling hebben
veranderd,” aldus Tenpenny.

Daarnaast beweerden talloze mensen dat ze magnetisch waren
geworden na coronavaccinatie. Daar hoor je ook niets meer over.

3,5 miljard mensen
“Hebben ze iets veranderd zodat dat minder vaak gebeurt?” vraagt
de arts. “Ik ben ervan overtuigd dat we allerlei dingen in deze vaccins
blijven aantreffen. Ze hebben een manier gevonden om mensen
hiermee langzaam te vermoorden.”

Ze willen 3,5 miljard mensen van de planeet hebben en ze hebben
geleerd om dat op een langzame manier te doen, dus de meeste
mensen zullen niets in de gaten hebben, aldus Tenpenny. Ze
waarschuwt mensen om nooit meer een prik te nemen.
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Het Westen wordt al maanden geconfronteerd met een
forse oversterfte. Kinderen die sterven aan
hartproblemen, dat is van alle tijden, beweren
sommigen.

Daar is cardioloog en internist Peter McCullough het
absoluut niet mee eens. Hij verwijst naar gegevens uit
Finland waaruit blijkt dat er vóór de uitrol van de
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cijfers gaan door het dak, zegt
cardioloog

Robin de Boer • 7 november 2022 13:30  55  17.810  1 minuut leestijd

Corona Buitenland

https://www.ninefornews.nl/author/redactieninefornews/
https://www.ninefornews.nl/categorie/corona/
https://www.ninefornews.nl/categorie/buitenland/


Uit data afkomstig uit Thailand blijkt dat er nu 25.000
gevallen van myocarditis per miljoen worden gemeld.
“[De cijfers] gaan door het dak,” aldus McCullough in
The Charlie Kirk Show.

“Myocarditis wordt veroorzaakt door het coronavaccin tot
het tegendeel bewezen is,” benadrukte de cardioloog.

Niet gek
Neuroloog Jan Bonte reageert: “Ik weet niet hoe erg het
is of hoe erg het wordt. Deze Peter McCullough is niet
gek. En ik heb geleerd in 20 jaar geneeskunde: wees
voorzichtig met nieuwe medicatie. Er zijn altijd
bijwerkingen die niet uit de trials kwamen. En die je niet
ziet aankomen.”

Bijsluiter
In juli vorig jaar liet het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) weten dat myocarditis,
oftewel ontsteking van de hartspier, moet worden
opgenomen in de bijsluiter van de coronavaccins van
Pfizer en Moderna als mogelijke bijwerking.

Symptomen van de aandoening kunnen kortademigheid,
een krachtige en eventueel onregelmatige hartslag en
pijn op de borst zijn. Het EMA concludeerde dat de
gevallen zich voornamelijk voordeden binnen 14 dagen
na vaccinatie, het vaakst na de tweede dosis en bij
jongere mannen.

https://rumble.com/v1niira-paypal-plummets-and-jon-stewarts-real-problem-mastriano-mccullough-mac-dona.html


coronavaccins vier gevallen van myocarditis per miljoen
werden geregistreerd.
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De Canadese arts Mark Trozzi doet een oproep aan
iedereen om de levens van kinderen te redden. We
moeten voorkomen dat onze kinderen vergiftigd,
beschadigd of gedood worden door gevaarlijke
genetische injecties, stelt Trozzi in een video.

De zogenaamde coronavaccins veranderen menselijke
celactiviteit, waarschuwt hij. Ze geven cellen de
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instructie om op grote schaal het meest giftige onderdeel
van het coronavirus te produceren: het spike-eiwit.

Genetisch gehackt
Dit eiwit vergiftigt weefsels in ons lichaam die rijk zijn
aan ACE2-receptoren, legt de arts uit. Daarnaast zorgt
het ervoor dat het hele immuunsysteem op z’n gat komt
te liggen, verergert het corona-infecties en vergiftigt het
vele organen, waaronder het brein, hart en
voortplantingsorganen, aldus Trozzi.

Nadat een kind gevaccineerd is, begint het
immuunsysteem de eigen cellen aan te vallen, zelfs de
cellen van het immuunsysteem. “Ze zijn genetisch
gehackt.”
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Tot wel 100 keer meer kans
De arts verwijst naar gegevens uit Groot-Brittannië
waaruit blijkt dat kinderen tot wel 100 keer meer kans
hebben om na één prik binnen acht maanden te sterven
dan kinderen die niet geïnjecteerd zijn.

“Dit is geen vergissing. Dit is een misdaad tegen de
menselijkheid. Het is massamoord. Het is gebaseerd op
bedrog,” stelt Trozzi.

Als iemand ons en onze kinderen doodt, zoals nu het
geval is, dan kunnen we alleen maar spreken van oorlog,
aldus de arts. Hij roept het leger, de politie, rechtbanken,
milities, leraren, politici, artsen, verpleegkundigen en
ouders op om hun plicht te doen: “We moeten de
kinderen en elkaar redden.”
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Maandag heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020
aangifte gedaan tegen oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd
Grapperhaus. Hij zou het Nederlandse politiekorps hebben
opgedragen om ‘in alle gevallen geweld te gebruiken tegen
coronademonstranten’.

Van de 80 politieagenten die een getuigenis hebben afgelegd bij de
BPOC2020 heeft meer dan de helft verklaard dat er in opdracht van
de korpsleiding geweld moest worden gebruikt tegen
coronademonstranten, ook wanneer dat geweld volgens de politiewet
niet gerechtvaardigd was, aldus de commissie.

Aangifte tegen ex-minister Grapperhaus: ‘Gaf
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‘De maat is vol’
Beelden van de getuigende agenten zijn vertrouwelijk bij de aangifte
gevoegd, zodat er over de echtheid van de verklaringen geen twijfel
kan bestaan.

De beelden van de verhoren zijn op 18 oktober vorig jaar
aangeboden aan toenmalig justitieminister Grapperhaus. Hij nam ze
niet in ontvangst. Kamerlid Wybren van Haga stelde er Kamervragen
over, waarna Grapperhaus antwoordde dat er geen probleem is met
betrekking tot politiegeweld. Wat de BPOC2020 betreft, is de maat nu
vol.

Ernstige misstanden
Tijdens de demonstraties tegen de lockdowns, mondkapjes en
vaccinatiedwang vond op grote schaal politiegeweld plaats. De
BPOC2020 heeft 80 politieagenten gehoord die zich
gewetensbezwaard voelden.

Ze getuigden niet alleen dat zij van de korpsleiding opdracht kregen
in alle gevallen geweld toe te passen tegen de coronademonstranten,
maar spraken zich ook uit over andere ernstige misstanden binnen
het politiekorps.

Nieuwsflits BPOC2020 - 7 november 2…
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1 op elke 246 gevaccineerden is gestorven binnen 60 dagen na de
Covid-19 vaccinatie in Engeland volgens de Britse regering
augustus 9, 2022

D e Britse regering heeft bekendgemaakt dat 1 op de 246 mensen die in Engeland tegen
Covid-19 gevaccineerd zijn, binnen 60 dagen na ontvangst van een dosis van het
Covid-19 vaccin is overleden, bericht Expose-news.com.
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Om Draconische beperkingen in naam van Covid-19 te rechtvaardigen, heeft de Britse regering met de hulp van de gekochte
en betaalde mainstream media, het aantal vermeende sterfgevallen binnen 28 dagen en 60 dagen na het “positief” testen op
Covid-19 openbaar gemaakt.

Deze twijfelachtige methode om het aantal Covid-19 sterfgevallen te tellen, leidde tot tientallen verzoeken om informatie
(Freedom of Information) aan verschillende regeringsinstellingen, waarin gevraagd werd het aantal mensen te vernemen dat
binnen 28 dagen na de inenting tegen Covid-19 gestorven was.

Maandenlang hebben de regeringsinstellingen echter volgehouden dat zij deze informatie niet bezitten. Elke keer dat er een
FOI-verzoek werd ingediend, was het antwoord dat men kreeg als volgt –
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Bron

Maar alle regeringsinstanties hebben tegen u gelogen, want één regeringsinstantie, het Office for National Statistics, bezit
die informatie wel, en zij hebben die eindelijk gepubliceerd, en het is grimmige lectuur.

Het Office for National Statistics (ONS) is de grootste onafhankelijke producent van officiële statistieken in het Verenigd
Koninkrijk en het erkende nationale bureau voor de statistiek van het Verenigd Koninkrijk. Het is verantwoordelijk voor het
verzamelen en publiceren van statistieken met betrekking tot de economie, de bevolking en de samenleving op nationaal,
regionaal en lokaal niveau.
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Op 6 juli 2022, enkele uren voordat Boris Johnson aankondigde dat hij zou aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk,
publiceerde het ONS zijn laatste dataset over sterfgevallen in Engeland naar vaccinatiestatus, die hier te vinden is, en die
bevat een heleboel huiveringwekkende gegevens.

Zo blijkt er bijvoorbeeld uit dat het afgelopen jaar 9 op de 10 Covid-19 sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking
waren (Zie hier). Het laat ook zien dat in april en mei 2022, 94% van de Covid-19 sterfgevallen onder de gevaccineerde
bevolking waren; 90% daarvan onder de drievoudig gevaccineerden (Zie hier).

Maar de gruwelijkste statistieken van allemaal die in de gegevens te vinden zijn, zijn dat het sterftecijfer per 100.000 het
laagst is onder de ongevaccineerden in elke afzonderlijke leeftijdsgroep in Engeland (Zie hier).

Dit verklaart misschien voor een deel waarom uit de cijfers ook blijkt dat 1 op de 246 mensen die in Engeland tegen Covid-
19 gevaccineerd zijn, jammer genoeg gestorven is binnen 60 dagen nadat zij een dosis van de injectie met Covid-19
gekregen hadden.

Tabel 9 van de dataset bevat cijfers over “Tellingen over de gehele periode van alle geregistreerde sterfgevallen,

gegroepeerd naar hoeveel weken na de vaccinatie de sterfgevallen plaatsvonden; voor sterfgevallen waarbij COVID-19

betrokken is en sterfgevallen waarbij geen COVID-19 betrokken is, sterfgevallen die zich tussen 1 januari 2021 en 31 mei

2022 hebben voorgedaan, Engeland”.

Hier ziet u een momentopname van hoe de ONS de gegevens presenteert –

Het is tijd om niet te gehoorzamen aan de COVID mandaten
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Zoals u ziet, maken de ONS het ons nog steeds niet gemakkelijk door het totale aantal sterfgevallen te onthullen, maar met
wat geduld en eenvoudige wiskunde kunnen wij dit gemakkelijk zelf te weten komen.

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen binnen 28 dagen na de Covid-19 vaccinatie in Engeland tussen 1
jan 2021 en 31 mei 2022 –
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Volgens het Office for National Statistics zijn er tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 in totaal 7.965 mensen gestorven
met Covid-19 binnen 28 dagen na de vaccinatie, en in totaal 62.177 mensen stierven aan een andere oorzaak binnen 28
dagen na de vaccinatie. Dit betekent dat er in totaal 70.142 mensen zijn overleden binnen 28 dagen na de vaccinatie met
Covid-19 tussen januari 2021 en mei 2022.

De volgende grafiek toont de sterfgevallen binnen 28 dagen na vaccinatie, uitgesplitst naar leeftijdsgroep –
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Veel mensen zullen waarschijnlijk aanvoeren dat dit te verwachten is met zoveel mensen die gevaccineerd worden. Maar
diezelfde mensen zullen niet de moeite nemen om hun argument met enig bewijs te staven. Want als het te verwachten is,
hoe verklaren zij dan precies het feit dat het sterftecijfer per 100.000 het laagst is bij de ongevaccineerden in elke
leeftijdsgroep?

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 18- tot 39-
jarigen voor sterfgevallen door niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022, de cijfers zijn te vinden in tabel 2 van
de ONS dataset –
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In elke maand sinds begin 2022 hebben gedeeltelijk gevaccineerde en dubbel gevaccineerde 18- tot 39-jarigen meer kans
om te sterven dan ongevaccineerde 18- tot 39-jarigen. Bij drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen is het sterftecijfer
echter met de maand verslechterd na de massale boostercampagne die in december 2021 in het Verenigd Koninkrijk is
uitgevoerd.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per vaccinatiestatus onder 60- tot 69-
jarigen voor sterfgevallen door niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022 –

De gehospitaliseerde "Covid" patiënt die geen spijt had van het nemen van de
prik op de Britse staatszender BBC News is een acteur
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De 60- tot 69-jarigen vertonen precies hetzelfde patroon als de 18- tot 39-jarigen. De dubbel- en gedeeltelijk
gevaccineerden hebben sinds de jaarwisseling een grotere kans om te sterven dan de ongevaccineerden, en de drievoudig
gevaccineerden hebben sinds februari een grotere kans om te sterven dan de ongevaccineerden.

Elke andere leeftijdsgroep vertoont een soortgelijk patroon, en u kunt het hier zelf lezen en zien.

Het argument dat 70.142 sterfgevallen binnen 28 dagen na vaccinatie te verwachten zijn omdat zoveel mensen
gevaccineerd zijn, is nu toch ineens in elkaar gestort, niet?

Maar dat is nog niet het ergste. Het Britse Health Security Agency telt de Covid-19 sterfgevallen als de sterfgevallen die zich
binnen 60 dagen na een positieve test op SARS-CoV-2 hebben voorgedaan, dus het is niet meer dan billijk dat wij ook
nagaan hoeveel mensen er binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie gestorven zijn.
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Hier is de tabel uit het UKHSA Week 13 Vaccine Surveillance Report met de sterfgevallen door Covid-19 binnen 60 dagen na
een positieve test –

Bron – Bladzijde 44

Ja, het bovenstaande komt er inderdaad op neer dat 92% van alle Covid-19 sterfgevallen in Engeland in maart 2022 onder
de gevaccineerde bevolking zijn.

Hier is een grafiek met het aantal sterfgevallen binnen 60 dagen na een Covid-19 vaccinatie in Engeland tussen 1 januari
2021 en 31 maart 2022, volgens de dataset van het Office for National Statistics –
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Volgens het Office for National Statistics zijn er tussen 1 jan 2021 en 31 mei 2022 in totaal 14.103 mensen overleden met
Covid-19 binnen 60 dagen na vaccinatie, en in totaal 166.556 mensen overleden aan een andere oorzaak binnen 60 dagen
na vaccinatie. Dit betekent dat er in totaal 180.659 mensen zijn overleden binnen 60 dagen na de vaccinatie met Covid-19
tussen januari 2021 en mei 2022 in Engeland.

Op basis van het aantal mensen dat in Engeland ten minste één dosis van een Covid-19 injectie heeft gekregen, komt dit
neer op 1 op de 246 gevaccineerden die helaas binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie het leven verliezen.

Het Britse bureau voor de bescherming van de gezondheid publiceert al een hele tijd stilletjes een wekelijks rapport met de
titel “Weekly national Influenza and COVID-19 surveillance report“, dat bergen eentonige gegevens bevat. Diep verborgen in

De waarheid over 'doorbraakinfecties' - de Amerikaanse Ministerie van
Defensie studie die ze niet willen dat je ziet

 Dutch

https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2021-to-2022-season
https://www.frontnieuws.com/de-waarheid-over-doorbraakinfecties-de-amerikaanse-ministerie-van-defensie-studie-die-ze-niet-willen-dat-je-ziet/


11/5/2022 1 op elke 246 gevaccineerden is gestorven binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie in Engeland volgens de Britse regering - Frontnieuws

https://www.frontnieuws.com/1-op-elke-246-gevaccineerden-is-gestorven-binnen-60-dagen-na-de-covid-19-vaccinatie-in-engeland-volgens-de-britse-regering/ 12/15

dat rapport zijn echter de cijfers over de vaccinatie-opname van Covid-19 in Engeland per dosis.

De volgende tabel is afkomstig van bladzijde 65 van het week 27 verslag, en toont de vaccinatie-opname in Engeland per
leeftijd –

BronWij hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de cijfers van UKHSA hierboven, die de totale vaccinatie-opname
versus de totale vaccinatieweigering in Engeland per dosis laat zien –
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Volgens de UKHA hebben 44,48 miljoen mensen een enkele dosis gehad, 41,8 miljoen mensen hebben twee doses gehad,
en 32,9 miljoen mensen hebben drie doses gehad vanaf 3 juli 2022.

Met een eenvoudige rekensom komen we er dus achter dat 1 op de 246 gevaccineerden binnen 60 dagen na de Covid-19
vaccinatie in Engeland is overleden.

44.480.115 (Gevaccineerden) / 180.659 (sterfgevallen) = 246 = 1 sterfgeval voor elke 246 gevaccineerden

Maar de bovenstaande cijfers onthullen ook een andere leugen.

Volgens de eigen cijfers van de UKHSA kwamen op dit moment 63,4 miljoen mensen in aanmerking voor vaccinatie. In
Engeland hebben dus 18,9 miljoen mensen het Covid-19 vaccin geweigerd en blijven dus volledig ongevaccineerd. Maar
daarbovenop hebben nog eens 2,6 miljoen mensen een tweede dosis geweigerd, wat betekent dat 21,5 miljoen mensen
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niet dubbel gevaccineerd zijn, en 8,9 miljoen mensen hebben een derde dosis geweigerd, wat betekent dat 30,4 miljoen
mensen niet drievoudig gevaccineerd zijn.

Als u terugspoelt naar december 2021, herinnert u zich misschien een beruchte kop van Andrew Neil voor de Daily Mail, die
luidde: “Het is tijd om de vijf miljoen vaccinweigeraars van Groot-Brittannië te straffen: Zij brengen ons allen in gevaar voor
meer beperkingen”.

Bron

Deze kop is een prachtig voorbeeld van hoe u voorgelogen bent vanaf het allereerste begin van de vermeende Covid-19
pandemie.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige
creditering en een directe link worden gegeven.

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

COVID-19 VACCIN DOSSIER
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar
of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling

of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet
onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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Dr. Coleman: Onweerlegbaar bewijs dat
Covid-19 injecties een gevaarlijke, roekeloze
fraude zijn en gevaarlijker dan de ziekte
november 5, 2022

D e Covid-19 prikken worden opzettelijk op een
onprofessionele manier gepromoot en
toegediend. Wanneer een nieuw geneesmiddel wordt

geïntroduceerd, zijn er altijd regels over hoe het moet worden
voorgeschreven, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Sommige geneesmiddelen moeten met voedsel worden ingenomen, andere op een
lege maag. Sommige medicijnen moeten ’s ochtends worden ingenomen, andere ’s
nachts. Sommige geneesmiddelen zijn alleen geschikt voor volwassenen, andere
kunnen beter niet worden ingenomen door ouderen of zwangere vrouwen.

De regels over wanneer geneesmiddelen moeten worden ingenomen, worden
traditioneel opgesteld nadat de verschillende proeven zijn uitgevoerd. Soms
veranderen de regels als artsen zien hoe een geneesmiddel effect heeft op
verschillende groepen mensen.

Zo bleek pas na de verschrikkelijke ervaringen met zwangere vrouwen dat
thalidomide misschien veilig is voor sommige patiënten, maar ongeschikt voor
vrouwen die een baby verwachten.

Van artsen wordt (of liever gezegd, werd) verwacht dat zij op zoek gaan naar
nauwkeurige, onafhankelijk verkregen informatie door middel van zorgvuldig


 Dutch

https://vernoncoleman.org/articles/incontestable-proof-covid-19-jabs-are-dangerous-reckless-fraud-and-more-dangerous-disease
https://i0.wp.com/www.frontnieuws.com/wp-content/uploads/2022/09/Vernon-Coleman.jpg?fit=800%2C400&ssl=1
https://www.frontnieuws.com/category/bill-gates/
https://www.frontnieuws.com/covid-19-cartoons/
https://www.frontnieuws.com/category/covid-19-vaccin/
https://www.frontnieuws.com/category/fenixx-klassieken/
https://www.frontnieuws.com/category/grafeenoxide/
https://www.frontnieuws.com/category/great-reset/
https://www.frontnieuws.com/category/oekraine-conflict/
https://www.frontnieuws.com/contact-fn/


onderzoek. De regels voor het voorschrijven van nieuwe producten worden
gewoonlijk opgesteld aan de hand van langetermijnproeven, zorgvuldige observatie
en klinische ervaring, en een arts die de voorschrijfregels negeert, kan in grote
problemen komen. Hij kan zijn vergunning om zijn beroep uit te oefenen verliezen
en hij kan worden aangeklaagd.

Ik bestudeer en schrijf al sinds de jaren 1970 over receptgeneesmiddelen en totdat
ik in het voorjaar van 2020 venijnig werd aangevallen, werd ik algemeen
beschouwd als ’s werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van
bijwerkingen van geneesmiddelen en iatrogenese (red. ziek worden door medisch
ingrijpen; de negatieve invloed van de gezondheidszorg op de gezondheid). Mijn
vele boeken over deze onderwerpen zijn al tientallen jaren wereldwijde bestsellers
en ik heb meer dan 5.000 artikelen geschreven voor medische tijdschriften en
toonaangevende tijdschriften en kranten. Ik heb nooit een uitzondering op deze
eenvoudige regels gekend – tot nu toe. Tegenwoordig is het gezond verstand
omgedraaid en zijn het de artsen die slechte medische praktijken in twijfel trekken
die in de media worden aangevallen en die hun vergunning om hun beroep uit te
oefenen verliezen.

Het experimentele zogenaamde covid-19 vaccin wordt heel anders behandeld dan
alle andere voorgeschreven geneesmiddelen. Ik denk dat het nu het meest
dodelijke medische product in de geschiedenis is. En dat betekent dat het ook het
meest dodelijke door de mens gemaakte product is. Als de covid-19 prik een auto
of een vliegtuig zou zijn, zou het allang uit de handel zijn genomen en zouden de
fabrikanten in afwachting zijn van een proces en grote hoeveelheden touw kopen.

Artsen (en anderen die tegenwoordig geneesmiddelen voorschrijven) baseren zich
op informatie die even onafhankelijk is als het nieuws op de BBC – dat wil zeggen
absoluut niet onafhankelijk. (De BBC weigert critici van vaccins in haar
programma’s toe te laten en geeft daarom een eenzijdig beeld – zoals dat door de
farmaceutische bedrijven wordt voorgestaan. De BBC heeft natuurlijk financiële
banden met Bill Gates, de onvolprezen vaccinfanaat).

Iedereen in de gezondheidszorg weet dat farmaceutische bedrijven liegen als
dieven. Ze bedriegen, ze misleiden en ze plegen grote fraudes. Enkele van de
grootste fraudes ter wereld werden gepleegd door farmaceutische bedrijven – zoals
ik al vaak heb aangetoond. Werknemers van farmaceutische bedrijven laten de
illegale drugskartels er fatsoenlijk en eerlijk uitzien. En toch promoten en geven
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artsen vandaag een nieuw farmaceutisch product op basis van wat hen verteld is
door de farmaceutische bedrijven.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop de covid-19 prik ongekend speciale
en zeer gevaarlijke behandeling krijgt.

Ten eerste is het gebruikelijk dat geneesmiddelen in het begin met voorzichtigheid
worden voorgeschreven. Geneesmiddelen kunnen worden uitgeprobeerd op
specifieke groepen mensen. Proeven duren meestal enkele jaren voordat
geneesmiddelen algemeen beschikbaar worden gesteld. De covid-19 experimentele
injecties worden echter aan miljarden mensen verstrekt terwijl de proef wordt
voortgezet. Eigenlijk zou in het verleden geen enkel receptgeneesmiddel op de
markt zijn toegelaten met de ontstellende vroege testresultaten van de covid-19
injecties. De gloednieuwe versie van de covid-prik die in de VS is ingevoerd, is nog
helemaal niet getest op mensen. Gezondheidsdeskundigen hebben laattijdig
gewaarschuwd dat de Amerikaanse beslissing om nieuwe covid-19 boosterprikken
te introduceren zonder klinische tests op mensen “het vertrouwen van het publiek

dreigt te schaden en de aarzeling over vaccins doet toenemen.” Helaas lijkt het
erop dat artsen niets meer geven om bewijs of veiligheid.

Ten tweede is er altijd debat en discussie over een nieuw geneesmiddel. Van artsen
worden oordelen, observaties en gedachten verwacht. De medische tijdschriften
publiceren papers, brieven en casuïstiek. Vandaag is er geen discussie over de
covid-19 injecties. Artsen die kritische opmerkingen maken, verliezen hun
vergunning en worden verguisd. De media, die gewoonlijk snel problemen met
geneesmiddelen onder de aandacht brengen, vallen artsen aan die de aandacht
proberen te vestigen op bijwerkingen of sterfgevallen. Informatie wordt onderdrukt.
Zoals ik al zei, gaat de BBC er prat op dat ze weigert critici van vaccins toe te staan
hun angsten te uiten in haar programma’s – zelfs als die angsten gerechtvaardigd
zijn. De rest van de mainstream media is al even laf – ze negeren de noodzaak om
rekening te houden met de openbare veiligheid en geven er de voorkeur aan om
regeringen en farmaceutische bedrijven niet voor het hoofd te stoten.

Ten derde maakt niemand zich zorgen om aangeklaagd te worden omdat ze
vrijgesteld zijn van rechtsvervolging. Patiënten die kreupel zijn, kunnen misschien

Vaccindeskundige zegt dat "de gevaccineerden"
verantwoordelijk zijn voor het naderende "einde
van de westerse beschaving"
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een relatief kleine schadevergoeding eisen van hun regering, maar dankzij de
tussenkomst van Bill Gates, een investeerder in geneesmiddelen, kunnen de
fabrikanten van geneesmiddelen niet worden aangeklaagd. En het lijkt erop dat
artsen ook immuun zijn voor civiele rechtszaken. (De meesten hebben de
internationale wetgeving overtreden door experimentele producten voor te
schrijven zonder zich er eerst van te vergewissen dat zij volledige, geïnformeerde
toestemming hadden gekregen van degenen die een prik kregen).

Ten vierde werd degenen die een niet-goedgekeurd vaccin hadden (d.w.z. een
vaccin waarmee ze de Verenigde Staten of Europa niet in konden) verteld dat ze
ook een goedgekeurd vaccin konden krijgen (een vaccin waarmee ze vrijer konden
reizen). Ik heb absoluut geen bewijs gezien dat dit veilig is. Ik heb geen
bevredigende, afdoende tests of proeven gezien om te zien of doses van
verschillende vaccins verenigbaar of dodelijk zijn.

Ten vijfde hebben de farmaceutische bedrijven gezegd dat de tweede dosis van het
vaccin twaalf weken na de eerste dosis moet worden gegeven. Maar veel artsen
hebben de tweede dosis slechts vier weken na de eerste dosis gegeven. Ik ken
geen tests die aantonen dat dit veilig of effectief was. Naar verluidt kregen artsen
pas betaald voor het geven van de eerste prik als ze de tweede hadden gegeven.
Je hoeft niet cynisch te zijn om je af te vragen of de artsen de tweede prik
misschien overhaast hebben gegeven zodat ze sneller betaald werden. Misschien
waren de artsen bang dat als ze de tweede prik niet snel zouden geven, de
gevaccineerde persoon misschien niet meer terug zou komen – omdat hij of zij
slechte bijwerkingen had of omdat hij of zij dood was. Voor zover ik weet hebben
nog geen artsen de tweede prik aan dode mensen gegeven, maar niets zou mij
verbazen over covid-19 prikken.

Ten zesde werd oorspronkelijk gezegd dat de covid-19-prik niet aan zwangere
vrouwen mocht worden gegeven. Dit advies werd vervolgens genegeerd en de prik
werd aan vrouwen gegeven die zwanger waren of hadden kunnen zijn. Ik zag geen
bewijs dat dit veilig was.

Ten zevende werd de covid-19 prik gegeven aan terminaal zieke patiënten die
waren aangemerkt als ongeschikt voor reanimatie. Het lijkt echt niet veel zin te

Geliefden deprogrammeren, de COVID-cultus
doorbreken
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hebben om een prik te geven die alleen maar het risico op een ernstige ziekte
enigszins vermindert aan patiënten die binnenkort zullen sterven en die, zo is
besloten, moeten worden gelabeld met DNR notices – Do Not Resuscitate notices.

Ten achtste is het nu algemeen bekend dat de covid-19 injecties bloedproblemen
kunnen veroorzaken, waaronder stolling. Maar ik weet dat de injecties werden
gegeven aan patiënten met een medische geschiedenis van bloedstolling.

Ten negende kregen mensen een eerste prik van het ene bedrijf en een tweede
prik van een ander bedrijf. Dit druist in tegen alle medische basisprincipes. Er is nog
geen bewijs dat dit op de lange termijn veilig is, maar vroege tests laten naar
verluidt meer bijwerkingen zien.

Ten tiende geven artsen tegelijkertijd een dosis van de covid-19 prik en een
griepvaccin. Patiënten hebben gemeld dat zij de ene prik in de ene arm en de
andere prik in de andere arm op min of meer hetzelfde moment krijgen. Voor zover
ik kan nagaan zijn er absoluut geen tests gedaan om na te gaan of dit veilig is.

Ten elfde wordt de covid-19-prik nu ook aan zuigelingen gegeven. Zoals voorspeld
is de prik toegevoegd aan de buitengewone lijst van vaccins die worden gegeven
aan zuigelingen jonger dan 18 maanden. Ik zou graag bewijs zien dat dit veilig,
effectief en nuttig is. Ondertussen denk ik dat het niet veilig, niet effectief en niet
nuttig is.

Dat zijn dus elf manieren waarop het geven van de covid-19 prik, of hoe u het ook
wilt noemen, onwetenschappelijk is. Dit is opzettelijk onprofessioneel en uiterst
roekeloos. Bovendien is er nu een massa bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de
covid-19 prik duizenden doden en nog veel meer gewonden heeft veroorzaakt. Het
bewijs is vrij beschikbaar op mijn websites.

De artsen die betrokken zijn bij dit massale, ongecontroleerde, wereldwijde
experiment zouden uit het medisch register moeten worden geschrapt en in de
gevangenis moeten worden gezet. In plaats daarvan worden zij beloond met
enorme hoeveelheden geld en lof, terwijl artsen die protesteren hun vergunning
verliezen en worden geschoffeerd in de media en op internet.

Hier meet de Duitse politie de corona-afstand met
een duimstok
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Journalisten hebben al deze vragen genegeerd en niets gedaan om een debat op
gang te brengen over wat er is gedaan – en wat er nog steeds wordt gedaan. Er is
duidelijk heel weinig wetenschap bij dit experiment en het kleine beetje wetenschap
dat er is, wordt genegeerd. Hun lafheid is ongekend en beschamend.

De artsen en journalisten die de leugens en de onzinnigheden accepteren, zijn net
als goede Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, die de leugens en het bedrog en de
verkeerde informatie accepteren omdat dat gemakkelijker, veel winstgevender en
veel comfortabeler is dan de leugens te confronteren met de eenvoudige
waarheden die ik zojuist heb geschetst. Artsen en journalisten zijn doodsbang om
vraagtekens te zetten bij de manier waarop dingen worden gedaan, omdat zij
anders ook worden belasterd, verguisd en professioneel vernietigd.

En zo is het vrije woord vernietigd, en samen met het vrije woord worden ook
miljoenen levens vernietigd. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel mensen zullen
sterven of gewond zullen raken als gevolg van de fraude met de covid-prik, maar
één ding weet ik zeker: er zullen veel, veel meer mensen gedood of gewond raken
door de prik dan er gedood of gewond zijn door covid-19, de nieuwe griep.

Het middel zal veel dodelijker zijn gebleken dan de ziekte.

Degenen die twijfelen of kritiek hebben, willen misschien eens terugkijken naar
mijn gepubliceerde werk over covid-19 sinds februari 2020. Alles wat ik heb
geschreven is nog steeds beschikbaar en hoewel meer dan 300 video’s zijn
gecensureerd of verwijderd van YouTube en BrandNewTube zijn de transcripties
allemaal nog steeds beschikbaar op https://vernoncoleman.org/ en veel van mijn
video’s zijn gered en nu hier weer beschikbaar.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke
herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden
gegeven.

Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

COVID-19 VACCIN DOSSIER

 Dutch

https://vernoncoleman.org/
https://vernoncoleman.org/videos
https://www.frontnieuws.com/category/covid-19-vaccin/
https://telegram.im/@FrontnieuwsCom


11/3/2022 Israëli's roepen de wereld op te stoppen met verplichte COVID-injecties nu rechtszaak wordt aangespannen bij het Internationaal Strafho…

https://www.frontnieuws.com/israelis-roepen-de-wereld-op-te-stoppen-met-verplichte-covid-injecties-nu-rechtszaak-wordt-aangespannen-bij-het-intern… 1/3

Israëli’s roepen de wereld op te stoppen met verplichte
COVID-injecties nu rechtszaak wordt aangespannen bij het
Internationaal Strafhof wegens schending van de Neurenberg-
code
maart 22, 2021

D e hele wereld kijkt met afgrijzen toe hoe Israël in een
menselijk laboratorium is veranderd sinds de Israëlische
regering een deal heeft gesloten met Pfizer om de hele

bevolking in te spuiten met hun experimentele Covid-19 injecties, die
nu verplicht worden gesteld als voorwaarde om deel te nemen aan de
samenleving.

Frontnieuws meldde vorige week dat een groep Israëlische artsen, advocaten,
campagnevoerders en bezorgde burgers de diensten hebben ingehuurd van de in Tel Aviv
gevestigde firma A. Suchovolsky & Co. Law om een strafklacht in te dienen bij het
Internationaal Strafhof in Den Haag, waarin wordt gesteld dat de verplichte vaccinatiewetten
een schending zijn van de Code van Neurenberg.

Israël werd een van de eerste naties ter wereld die de Covid-19 vaccins verplicht stelden, en
die een Covid-paspoortsysteem invoerden waardoor personen alleen aan de samenleving
konden deelnemen – met inbegrip van de handelssector – nadat zij het vaccin hadden
ontvangen en waren goedgekeurd om tot het systeem toe te treden.

Nu klaagt een groep Israëliërs de regering Netanyahu aan voor het internationaal
gerechtshof, en beweert dat Israël de Code van Neurenberg overtreedt door in wezen
Israëliërs te onderwerpen aan een medisch experiment met de controversiële mRNA-vaccins.

De Anshe Ha-Emet (Mensen van de Waarheid) gemeenschap – bestaande uit

Israëlische artsen, advocaten, campagnevoerders en bezorgde burgers – diende een

klacht in bij de aanklager van het ICC in Den Haag, waarbij zij de regering

beschuldigde van het uitvoeren van een nationaal “medisch experiment” zonder eerst

“geïnformeerde toestemming” te vragen.

Toen de hoofden van het Ministerie van Volksgezondheid alsmede de premier het

vaccin in Israël presenteerden en begonnen met de vaccinatie van Israëlische
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ingezetenen, werden de gevaccineerden niet geïnformeerd, dat zij in feite deelnemen

aan een medisch experiment en dat hun toestemming hiervoor vereist is volgens de

Code van Neurenberg,” stelt de aanklacht van Anshe Ha-Emet.

Het in Tel Aviv gevestigde bedrijf A. Suchovolsky & Co. Law stelt dat premier

Benjamin Netanyahu’s overeenkomst met Pfizer en Netanyahu’s eigen bekentenis

duidelijk maken dat Israël’s warp-speed vaccinatiecampagne “inderdaad een medisch

experiment is en dat dit de essentie was van de overeenkomst, schrijft Jules Gomes

op Church Militant.

De klacht is nu aanvaard door het Internationaal Strafhof (ICC), en zal in behandeling
worden genomen.

De code van Neurenberg werd “geschreven nadat nazi-artsen terechtstonden voor het

uitvoeren van hun medische experimenten op gevangenen in concentratiekampen, en

bepaalt dat het zeer onethisch is om iemand te dwingen of te forceren deel te nemen aan

medische experimenten”, aldus een Joodse antropoloog. Degenen achter de rechtszaak zijn
van mening dat dit vooral relevant is nadat Albert Bourla, CEO van Pfizer, Israël het
“laboratorium van de wereld” noemde vanwege zijn bereidwillige aanvaarding van het Covid-
19 vaccin van het bedrijf.

Dit komt nadat een Israëlische groep het groene paspoortsysteem van het land, dat alleen
degenen die het Covid-19 vaccin hebben genomen of immuniteit tegen het virus hebben
ontwikkeld toestaat om handel te drijven en hun huizen te verlaten, als “duivels” en een
“tweede Holocaust” heeft veroordeeld.

In het onderstaande interview dat inmiddels door meer dan 700.000 miljoen mensen is
bekeken, slaakt Ilana Rachel Daniel een emotionele noodkreet om hulp uit Jeruzalem, de
hoofdstad van Israël.

“Burgerrechten worden opzij gezet en mensen kunnen pas weer deelnemen aan de

samenleving na vaccinatie”, vertelt Ilana aan Flavio Pasquino in de BLCKBX studio via
een livestream verbinding.

Ilana spreekt over de Groene Pas, de Vrijheidsarmband, het mRNA-vaccin en
mensenrechtenschendingen.

“Momenteel doet het denken aan de Holocaust”, aldus de Israëlische vrouw die 30
jaar geleden vanuit de VS naar Jeruzalem emigreerde.

Helft van de Duitse zorgverplegers bedankt voor de eer
om zich te laten vaccineren tegen Corona 
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Ilana Rachel is in Jeruzalem actief als gezondheidsadviseur en voorlichter voor een nieuwe
politieke partij (Rappeh) die zwaar wordt bestreden door het regime. Het openen van een
bankrekening is niet mogelijk en leden van de partij worden ook in hun dagelijks leven
gedwarsboomd.

Bekijk haar hartstochtelijke pleidooi voor hulp – onder instellingen is een optie voor
Nederlandse ondertitels (dit staat nog op YouTube – als het verdwijnt laat het Frontnieuws
weten).

Inmiddels dus door YouTube verwijderd, maar hieronder via Rumble:

Frontnieuws

https://www.frontnieuws.com

Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn
lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen

een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij

alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

Voormalig vicepresident en hoofdarts Pfizer: Waarom
worden we voorgelogen over COVID? Er is geen goede
reden

Israel's "Green Passport" is Medical ApartheidIsrael's "Green Passport" is Medical Apartheid
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Onlangs haalde Europarlementariër Virginie Joron de bekende
Franse tropenarts en vaccinexpert professor Christian Perronne
naar het Europees Parlement voor een conferentie.
Europarlementslid Christine Anderson verzorgde de
openingsspeech.

Perronne werd door de Franse regering vervolgd vanwege zijn
kritiek op het coronabeleid, maar onlangs door de tuchtkamer
van de Franse orde van artsen volledig gerehabiliteerd. De arts
stelde onder meer dat mondkapjes en lockdowns niet werken
en dat het gevaar van corona zwaar werd overdreven. Hij
kreeg in het Europees Parlement een staande ovatie.

“Er waait een wind van verandering. Hun kaartenhuis stort in
elkaar,” zei Anderson naast een glimlachende Perronne. “Ik

Europarlementariër brengt goed nieuws:
‘Het kaartenhuis stort in elkaar, ze hebben
gefaald!’

Robin de Boer • 7 november 2022 18:00  115  20.261  1 minuut leestijd
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Ze zei vastbesloten te zijn om de onderste steen boven te
halen. Anderson wees erop dat dit alles niet mogelijk was
geweest zonder de enorme steun van al die mensen die de
straat opgingen uit onvrede met het coronabeleid. “Dank
daarvoor.”

Anderson merkte verder op dat EU-baas Ursula von der Leyen
onder grote druk staat om de vaccincontracten openbaar te
maken. Mensen hebben het recht om te weten wat er in die
contracten staat, wat er in de sms’jes staat die ze naar Pfizer-
baas Albert Bourla heeft gestuurd, zei het Europarlementslid.

Ze hebben gefaald
“De mensen moeten weten wie ze verantwoordelijk kunnen
houden. Het draaide nooit om de volksgezondheid, het draaide
nooit om het breken van golven, het draaide altijd om het
breken van mensen. Maar – en dat is het goede nieuws – ze
hebben gefaald! Het is ze niet gelukt. En daar ben ik heel trots
op.”
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ben het zat om een covidioot genoemd te worden.”

Het was één grote leugen
Dat de ontwikkelingen zich momenteel in rap tempo opvolgen,
hebben we te danken aan Europarlementariër Rob Roos
(JA21), die een Pfizer-directeur in een hoorzitting vroeg of het
coronavaccin vooraf is getest op het voorkomen van de
verspreiding van het virus. Nee, antwoordde ze. ‘Je doet het
voor een ander’ was dus altijd een leugen, aldus Roos.

“We weten nu allemaal dat de mensen zijn voorgelogen,”
benadrukte Anderson. “Het was één grote leugen. Alle
maatregelen die overheden hebben getroffen – het inperken
van vrijheden, het opsluiten van mensen in hun huizen –
waren gebaseerd op die ene grote leugen.”

Onder grote druk


