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Wat begrafenisondernemers weten dat u niet
weet
In 78 jaar hebben ze nog nooit een 15-jarige gehad die stierf aan een hartaanval. In

december 2022 hadden ze er 1 per week, drie weken achter elkaar. Niemand praat

er publiekelijk over.

februari 12, 2023

E nkele schokkende feiten die door de media en de autoriteiten
worden achtergehouden, maar die algemeen bekend zijn onder
begrafenisondernemers. Steve Kirsch sprak met een aantal van

hen en kreeg het verhaal te horen over de toename van het aantal
sterfgevallen.

Sinds de invoering van de vaccins is het aantal sterfgevallen gestegen, vooral onder
jongeren.

Ik sprak met de eigenaar van veel begrafenisondernemingen in de VS; samen verwerken zij
meer dan 3.000 begrafenissen per jaar. Hij vroeg om geheimhouding van zijn naam uit
angst voor vergelding.

In totaal is hun omzet met 50% gestegen na de invoering van de vaccins en het is niet
evenredig… jongeren vormen een groter deel van de sterfgevallen.

Adrian Clark via Flickr
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Bijvoorbeeld het aantal sterfgevallen onder piloten bij Southwest Airlines is verzesvoudigd na
de invoering van de vaccins.

Mijn bron zei dat ze normaal 1 doodgeborene per maand zagen vóór de vaccins. Na
de invoering van de vaccins zagen ze wel 12 doodgeborenen per maand. Maar zij
merkten op dat veel ziekenhuizen deze gevallen direct afvoeren en NIET de
begrafenisonderneming inschakelen, dus zij zien slechts een fractie van deze sterfgevallen;
de werkelijke toename zou veel groter kunnen zijn dan de 12X toename die zij waarnamen.

In de 78 jaar dat zij actief zijn, kunnen zij zich niet herinneren ooit een 15-jarige te hebben
zien sterven aan een hartaanval. In december 2022 hadden ze er 1 per week, drie weken
achter elkaar.

Een zeer ervaren verpleegster die ik raadpleegde, had in haar hele carrière nog nooit
gehoord van een 15-jarige met een hartaanval. Nu hoort ze regelmatig van deze gevallen.

Deze begrafenisondernemers zien ook vreemde rubberachtige stolsels die ze nog nooit
eerder hebben gezien.

De lijkschouwer is gebeld en heeft het geverifieerd, maar niemand zegt publiekelijk iets uit
angst ontslagen te worden.

Eigenlijk zien ze sinds 2021 zeer vreemde dingen: doodgeborenen, aantal “dood
aangetroffen”, gezonde mensen met hartaanvallen en beroertes, bloedproppen, enz. Ze
hebben nog nooit zoiets gezien; het is een “merkbaar” verschil.

Zoals de meeste begrafenisondernemers houden ze geen statistieken bij, maar onthouden ze
de anekdotes. Het meest opvallende is dat de gebeurtenissen disproportioneel plaatsvinden
bij jongere mensen (d.w.z. mensen onder de 65).

Dus als de sterfte onder ouderen slechts met 15% toeneemt, maar onder jongere
leeftijdsgroepen met 100% of meer, zal de totale sterfte door alle oorzaken voor alle
leeftijden slechts in bescheiden mate toenemen (omdat jongere mensen zelden sterven).

Ook zeggen de CDC-statistieken voor 2022 dat de gegevens niet volledig worden
gerapporteerd vanwege vertragingen in de rapportage. Dit betekent dat controle bij
begrafenisondernemers een manier is om in te schatten wat er in real-time gebeurt.

Dr. Coleman: "Zij hebben een pandemie gefaket, zij
hebben een test gefaket, en zij hebben een geneesmiddel
gefaket"
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Kortom: iedereen weet wat de oorzaak is, maar ze zijn allemaal bang om zich uit te spreken.
De weinigen die zich wel uitspreken, krijgen nooit aandacht in de media.

Als het aantal kinderen dat sterft aan een hartaanval 100x hoger is dan normaal,
waarom zien we dat dan niet terug in de sterftecijfers over alle oorzaken bij
jongeren?

Het is eenvoudig… kinderen onder de 16 jaar die sterven aan hartaanvallen vóór de vaccins
waren bijna 0. Dus zelfs na een toename van 100x is het nog steeds een verwaarloosbaar
aantal vergeleken met de totale kindersterfte door alle oorzaken (door ongevallen, kanker,
enz.).

Dit is dus de reden waarom je dramatische stijgingen kunt hebben in belangrijke categorieën
van sterfgevallen, ook al zijn de all-cause sterftecijfers voor de grotere categorie niet
significant gestegen.

Desondanks zijn de sterftecijfers door alle oorzaken voor iedereen het belangrijkst, en die
zijn nog steeds gestegen, wat zeer ongebruikelijk is, zoals hier wordt opgemerkt.

Petitie voor de FAA om 6X toename van sterfgevallen onder piloten te
onderzoeken

Vroeger stierven er gemiddeld 1 of 2 piloten per jaar bij Southwest Airlines. Nu sterven er
ongeveer 1 per maand.

Mike Gollins probeerde handtekeningen te verzamelen voor een petitie aan de FAA om deze
sterfgevallen te onderzoeken, maar ontdekte dat hoewel mensen het ermee eens zijn dat dit
belangrijk is om te onderzoeken, ze te bang waren om de petitie te ondertekenen:

Vader: De school van mijn zoon verplichtte hem een
COVID-vaccin te nemen, nu heeft hij een hartaandoening
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Mike Gollins probeert handtekeningen te verzamelen. Mensen zijn het ermee eens, maar zijn bang om te tekenen.

Update over de Medicare-gegevens waarover ik sprak

Ik hoop de komende dagen iets te hebben. Ik wil er zeker van zijn dat de gegevens
betrouwbaar zijn. Blijf op de hoogte. Ik heb veel tijd besteed aan dit werk en daarom heb ik
al een paar dagen geen nieuwe inhoud gepubliceerd.

Samenvatting

We hebben anekdotisch bewijs dat de vaccins grote schade veroorzaken:
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Het aantal doodgeborenen is met meer dan 10x gestegen na de invoering van de vaccins.
Het aantal sterfgevallen door piloten is 6 keer of meer gestegen.
Het aantal jonge mensen (zoals 15-jarigen) dat sterft aan hartaanvallen is meer dan 100x
hoger dan normaal.

De reguliere medische gemeenschap zal blijven zwijgen om hun baan te behouden. Niet één
zal vragen om de transparantie van gegevens (het blootleggen van gecorreleerde dood-
vaccin gegevens) waardoor de waarheid aan het licht zou komen.

De medische gemeenschap vindt in feite dat we de gegevens verborgen moeten houden en
uit de openbaarheid moeten houden; anders zouden ze ontslagen worden (of hun medische
licentie verliezen).

En als de gegevens openbaar zouden worden gemaakt, zouden de mensen achter de
waarheid komen en het vertrouwen in de medische gemeenschap verliezen. Als mensen het
vertrouwen in hun artsen zouden verliezen, zouden ze hun advies om het vaccin te nemen
niet meer opvolgen. Dat kunnen we niet hebben!

Zo werkt de wetenschap tegenwoordig.
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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.

"COVID-19 De Great Reset" - "Delete" de Mensheid

COVID-19 VACCIN DOSSIER
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