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2020: geen oversterfte op de wereld
Ondanks gemanipuleerde PANDEMIE nergens oversterfte

De lijst is samengesteld uit gearchiveerde gegevens.

Uit de gegevens blijkt dat het totale aantal sterfgevallen in de wereld door
alle oorzaken sinds 2019 stabiel is gebleven op ongeveer 58,8 miljoen per jaar.
In 2017 was het totaal 58,7 miljoen.

Als er ooit iets was als een pandemie, was het aantal wereldwijde sterfgevallen
vorig jaar iets lager dan verwacht1, normaal zou als gevolg van de vergrijzing
van de babyboomer-demografie zich een lichte, normale stijging van het aantal
sterfgevallen voor dienen te doen.

In mondiale termen,  als overtollige sterfgevallen het criterium zijn, was er
geen pandemie.

Bovendien daalt het jaarlijkse sterftecijfer in de wereld, per duizend inwo-
ners, sinds 1950 gestaag, van 2,0 per duizend in 1950, tot 7,6 per duizend in
2020, hetzelfde als in 2019 en 2018.

De gegevens zijn vastgelegd door het webarchief Web.Archive.org.

Omdat het nu zes maanden in 2021 is, weerspiegelen de gegevens laat binnengeko-
men gegevens.

Verrassend genoeg is er bij Worldometers geen eenvoudige lijst met gegevens
over de wereldwijde sterfte aan alle oorzaken in 2020 en de jaren daarvoor, zo-
dat de lijst moet worden samengesteld uit gearchiveerde gegevens.

Totaal aantal sterfgevallen per jaar, alle oorzaken
Bron

Jaar Sterfgevallen Bron

2020   58.8M        (1)

2019   58.8M        (2)

2018   58.5M        (3)

2017   58.7M        (4)

2016   58.0M        (5)

                                   Bron:

                                                   

1 Lagere cijfers, ondanks vergrijzing, kan te wijten zijn aan de weinige bezoeken aan artsen. Dus minder voorschrijven van chemische medicatie 
wat dan weer levensreddend heeft gewerkt! We zien hetzelfde fenomeen als artsen staken.
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https://natlib.govt.nz/blog/posts/worldometers-real-time-statistics
https://knoema.com/atlas/World/Death-rate
https://coronanews123.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-07-11.42.43-pm.png
https://coronanews123.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-07-10.38.44-pm.png
https://coronanews123.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-08-1.04.34-am.png
https://coronanews123.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-08-1.10.21-am.png
https://coronanews123.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-07-11.45.38-pm.png
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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In de grafiek de mortaliteit per 1000  mensen in landen die (HCQ) kinine en
Ivermectin bij wet verboden.

Hoewel in veel landen sprake is van een "oversterfte", d.w.z. een sterftecijfer
dat hoger ligt dan op grond van de gegevens van voorgaande jaren voor het be-
trokken jaar werd verwacht, blijkt uit studies dat er een sterke correlatie be-
staat tussen het sterftecijfer en de door de overheid op grond van gebrekkige
studies  opgelegde  afschaffing van  levensreddende  geneesmiddelen  zoals  hydro-
xychloroquine (kinine).

Een van die studies was een  Braziliaans onderzoek waarbij sommige deelnemers
aan het onderzoek tot zesmaal de aanbevolen dosis kregen toegediend, en vervol-
gens hartritmestoornissen werden gerapporteerd, wat bij zulke hoge doses te ver-
wachten zou zijn.

In de VS heeft de FDA de studie in haar waarschuwing niet geciteerd, maar bij
het zoeken in de wetenschappelijke literatuur is geen andere studie gevonden
waarop de FDA haar conclusie kon baseren, die tot op de dag van vandaag van
kracht is.

Evenzo wordt Ivermectine in een recente, door vakgenoten beoordeelde studie ge-
noemd als een levensreddende behandeling voor COVID. Zowel HCQ als Ivermectin
worden, bij juist gebruik, genoemd als een vermindering tot 70% van de sterfte
door COVID.

Volgens Dr. Harvey Risch van de Yale School of Public Health, had HCQ honderd-
duizenden levens in de VS kunnen redden en vele miljoenen in de hele wereld. 

 

Bron
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https://lockdownsceptics.org/?s=hydroxychloroquine
https://youtu.be/vfF4_peyG1I
https://coronanews123.wordpress.com/2021/05/10/south-africa-approves-ivermectin-peer-reviewed-study-says-can-end-covid/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765499
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or


ETIENNE VAN RATTINGEN 
 

 

                 Bron: Deze grafiek vertelt het genocideverhaal zelf!

Waarom zoveel doden juist bij deze landen in het rood?
Met slechts 4% van de wereldbevolking werd de VS, met een van de meest geavan-
ceerde medische infrastructuren ter wereld, tot juni 2021 het slachtoffer van
16% van de sterfgevallen die aan COVID worden toegeschreven. (De cijfers voor
Europese landen zijn zelfs nog hoger!)

Dit is veel meer dan landen met bijna onbestaande sanitaire voorzieningen en
ziekenhuiscapaciteit, zoals Afghanistan (83 doden per miljoen inwoners tegenover
1.800 doden per miljoen in de VS) of India (254 doden per miljoen).

China, waar het virus naar verluidt vandaan komt, blijft steken op 3 doden per
miljoen. Worldometers

Wat kan worden gezegd is dat COVID in een klein aantal relatief rijke NAVO-lan-
den tot ongeveer 15% extra sterfgevallen heeft veroorzaakt, maar er zijn wereld-
wijd geen extra sterfgevallen meer dan wat voor 2020 zou zijn verwacht.

In de meeste zwaar getroffen landen was, en is wellicht nog steeds, sprake van
de zwaarste vormen van "lockdowns" en "sociale distantiëring", zoals,

Italië, UK, Frankrijk, Spanje, Portugal en delen van de VS…

In de VS heeft een beleid dat verantwoordelijk is voor meer sterfgevallen op
bevel van sommige staatsregeringen geleid tot felle kritiek en zelfs dreiging
met strafrechtelijke vervolging door sommige rechtshandhavingsambtenaren.
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https://www.wxyz.com/news/coronavirus/macomb-county-prosecutor-says-criminal-charges-possible-against-governor-whitmer-over-nursing-home-deaths
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://aapsonline.org/freehcq/
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Dit was het beleid om bekende COVID-patiënten in verpleeghuizen te plaatsen in
New York, NJ, Michigan, en Pennsylvania, vroeg in de opkomst van de gevallen in
de VS.

In deze staten liggen enkele van de dichtstbevolkte gebieden van het land.

In het begin van de pandemie in de VS, zodra het beleid werd uitgevoerd, schoot
het aantal sterfgevallen door COVID omhoog, in de meest kwetsbare bevolkings-
groep. Ongeveer de helft van de COVID-doden in de VS vond plaats in verpleeg- en
verzorgingstehuizen. (We zien hetzelfde in België en Nederland door de maatrege-
len)

Men kan zich afvragen, als deze politici dit niet hadden gedaan, en levensred-
dende medicijnen die de sterfte met 70% verminderen niet waren onderdrukt, zou
de VS of Europa dan in de buurt van het huidig aantal sterfgevallen zijn geko-
men?

Of zou het, zoals in het grootste deel van de wereld, hooguit zijn overgegaan
in een slecht griepseizoen?

Of zelfs dat niet?

Zou de pandemie in de VS en Europa de pandemie zijn geweest zonder de vroege
hulp van deze ‘belangrijke’ politici? 
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https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-facilities-0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/?sh=57b586b074cd
https://www.wxyz.com/news/coronavirus/macomb-county-prosecutor-says-criminal-charges-possible-against-governor-whitmer-over-nursing-home-deaths
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Media verzwijgt veel!
Omdat de huidige mRNA-injecties die wereldwijd agressief worden gepromoot, nog
tot eind 2023 in klinische proeven zitten, zijn ze nog experimenteel.

De injecties, die geen antilichaamrespons opwekken die van oudsher door dood of
verzwakt virus wordt veroorzaakt, zijn technisch gezien geen vaccins.

De injecties worden alleen gedistribueerd  met toestemming van de FDA en EMA
voor "noodgevallen", die alleen kunnen worden verleend in een bepaalde "noodsi-
tuatie", voor bepaalde "risicopersonen", wanneer er geen andere behandelingen
bestaan.

De proeven van Moderna/Pfizer op mensen worden uitgevoerd nadat de typische
drie tot zes jaar van dierproeven voor de ontwikkeling van geneesmiddelen of
vaccins zijn verkort. De gemiddelde tijd die nodig is om een nieuw geneesmiddel
of vaccin op de markt te brengen is 10 jaar.

Hoewel de media en de regeringen van de VS en de Europese landen de injecties
agressief aanprijzen als "veilig en doeltreffend", kunnen geen wetenschappelijke
conclusies worden getrokken vóór het einde van de klinische proeven, die speci-
aal voor dit doel zijn opgezet. Maar door deze experimenten goed te keuren en te
via politici, media en medische bureaucraten met allerlei leugens te propagande-
ren is er geen behoefte aan zorgvuldig opgezette, dure klinische proeven.

                            Bron: Moderna veiligheids protocol

                      Bron: Moderna opvolgingsprotocol over 2 jaar
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https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/clinical-trial-data
https://www.modernatx.com/sites/default/files/mRNA-1273-P301-Protocol.pdf
https://www.antidote.me/blog/how-long-do-clinical-trial-phases-take
https://www.antidote.me/blog/how-long-do-clinical-trial-phases-take
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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In Londen werd op 29 mei 2021 een massale mars gehouden om te protesteren tegen
de gedwongen experimentele mRNA injecties van Pfizer/Moderna.

Het afdwingen van experimentele medische procedures met bijvoorbeeld verlies
van baan of van normale rechten, is in strijd met de Code van Neurenberg. De de-
monstranten demonstreerden ook tegen "vaccin paspoorten."

Tegen de stilte van de media in, galmde het gebrul van tienduizenden stemmen de
hele dag door de straten van Londen. Een menigte van ongeveer 5 km, trok door
Londen!

Dagen na het protest heeft de Britse regering haar reeds vergevorderde plan om
"vaccinpaspoorten" in te voeren, teruggetrokken.

Het Britse The Telegram berichtte:

"Plannen om Covid-19 paspoorten een wettelijke vereiste te maken voor grote
evenementen zullen worden geschrapt, zo heeft The Telegraph begrepen." 

"Ambtenaren die werken aan het onderzoek naar de Covid-19 statuscertificering
geloven dat er geen kans is dat de wet zal worden veranderd om het gebruik ervan
binnen het Verenigd Koninkrijk te verplichten.

"Het is niet een geval van 'het is fijn uitgebalanceerd'. Het gaat niet gebeu-
ren," zei een goed geplaatste regeringsbron dicht bij de herziening." 

Veel artsen en wetenschappers, wier stem tot zwijgen is gebracht, zien geen en-
kele noodzaak voor een vaccin tegen een virus met een overlevingskans van 99,8%.

Voormalig Vice President en Chief Science Officer voor Pfizer gedurende 16
jaar, Dr. Mike Yeadon, zegt: 
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https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/05/30/uk-vaccine-passport-plans-scrapped/
https://coronanews123.wordpress.com/2021/03/25/los-angeles-school-district-and-nyc-teachers-sue-over-covid-mandates/
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"Er is absoluut geen behoefte aan vaccins om de
pandemie te doven. Ik heb nog nooit zulke onzin
horen uitkramen over vaccins."
"Je vaccineert geen mensen die geen risico lopen
op een ziekte. Je maakt ook geen plannen om mil-
joenen fitte en gezonde mensen in te enten met een
vaccin dat niet uitvoerig op mensen is getest,"

Hoewel de ziekte vaak wordt vergeleken met de Spaanse griep van 1918, wat het
aantal sterfgevallen per hoofd van de bevolking betreft, komt de COVID nergens
in de buurt en lijkt zij meer op de grieppandemieën van 1957 en 1968, waarvan
weinig mensen zelfs maar op de hoogte waren en die nooit hebben geleid tot het
opleggen van maskers of het sluiten van de deuren.

Het is zeker. Er bestaat geen pandemie maar mensen uit NAVO landen worden wel
afgemaakt, eerst met maatregelen en nu met de DOODSPUIT!
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