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40% van alle gevaccineerden sterft aan
ernstige bijwerkingen door “vaccinatie”

Een hoog percentage sterfgevallen naar verluidt veroorzaakt door
COVID-19-vaccin, waarschuwt Duitse patholoog

De directeur van het Pathologisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg,
Peter Schirmacher, was gealarmeerd na het uitvoeren van een autopsie op 40 men-
sen die stierven binnen twee weken na vaccinatie tegen het COVID-19- of CCP-
virus (Chinese Communistische Partij). 

Schirmacher waarschuwt dat 30 tot 40 procent van die mensen zou zijn overleden
aan “zeldzame, ernstige bijwerkingen van de vaccinatie – zoals cerebrale veneuze
trombose of auto-immuunziekten”, aldus Free West Media op 3 augustus.

Niet alleen beschouwt deze patholoog zichzelf niet als anti-vaccin, maar hij
nam zelf het experimentele medicijn en zegt dat hij niet van plan is paniek te
zaaien met de resultaten van zijn werk als patholoog.

Hij vreest ook dat talrijke sterfgevallen door vaccins niet worden gemeld en
dat pathologen niet eens op de hoogte zijn van veel mogelijke gevallen.

Hij is van mening dat een fundamenteel probleem is dat gevaccineerde mensen
vaak niet eens onder klinische observatie overlijden, en hij roept op tot meer
autopsies van deze patiënten.

“De lijkschouwer stelt geen verband met de vacci-
natie en bevestigt een natuurlijke dood, en de pa-
tiënt wordt begraven”, beschreef Schirmacher.

Hij voegde eraan toe: 

“Of  hij  verklaart  een  onduidelijke  manier  van
overlijden en het openbaar ministerie ziet geen
externe fout en geeft het lichaam vrij voor begra-
fenis.”

Schirmacher runt ook een door de staat gesubsidieerd autopsieproject voor over-
leden personen door COVID-19, en zijn reputatie is onberispelijk.

In feite had de Federale Vereniging van Pathologen in maart in een brief aan
minister van Volksgezondheid  Jens Spahn (CDU) al opgeroepen tot wijdverbreide
autopsies van mensen na hun overlijden na vaccinatie, maar dit bleef onbeant-
woord.
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Zodra Schirmacher de resultaten van zijn werk publiceerde, ontkenden de rege-
ringsautoriteiten dit zonder enige gegevens te verstrekken, maar veel van zijn
collega’s steunden hem onmiddellijk.

In reactie op enkele collega’s die hem bekritiseerden, zei Schirmacher: “De
collega’s hebben absoluut ongelijk omdat ze deze specifieke vraag niet competent
kunnen beoordelen.”

Van haar kant verklaarde de Federale Vereniging van Duitse Pathologen dat meer
autopsies van overleden gevaccineerden zouden moeten worden uitgevoerd binnen
een bepaalde periode na vaccinatie.

Het hoofd van de “Autopsiewerkgroep” van dezelfde
vereniging wilde huisartsen en gezondheidsautori-
teiten bewust maken.

In dit verband drong hij er bij artsen van patiënten die in de dagen of weken
na vaccinatie overleden zijn op aan om in geval van twijfel een autopsie aan te
vragen.

Voor sommigen zijn de onthullingen van Schirmacher explosief en zelfs gevaar-
lijk, omdat ze een aanval kunnen lijken op de enorme business van de grote far-
maceutische bedrijven.

In feite hebben verschillende sterfgevallen van mensen die weigerden of uitein-
delijk een bedreiging vormden voor de vaccinatiecampagne, dergelijke bezorgdheid
veroorzaakt.

Evenzo zijn velen vervolgd door de media en socia-
le netwerken zoals Twitter, die berichten censure-
ren die afwijken van het pro-vaccinatieverhaal.

Meer recentelijk hekelde de beroemde wetenschapper die de messenger RNA-techno-
logie uitvond die werd toegepast op het vaccin tegen covid, Dr. Robert Malone,
dat hij waarschuwingen ontving en persoonlijke beveiliging moest inhuren omdat
zijn leven in gevaar is.

Later verduidelijkte hij dat hij geen last had van
zelfmoordneigingen. ‘Dus ik denk dat ik dit moet
zeggen. Ik ben niet suïcidaal. Ik heb vrede met
mezelf en de wereld”, schreef hij op 18 juli.

Dr. Malone is van mening dat in de campagnes van regeringen en de farmaceuti-
sche industrie om alle mensen te vaccineren, dwang is uitgeoefend in hun gretig-
heid om op alle mensen het experimentele medicijn toe te passen dat veel weten-
schappers al als riskant hebben bestempeld.
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Bronnen:
https://freewestmedia.com/2021/08/03/german-chief-pathologist-sounds-alarm-on-
fatal-vaccine-injuries/

https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Corona-Chef-Pathologe-der-Uni-
Heidelberg-draengt-auf-mehr-Obduktionen-von-Geimpften-id60235361.html

https://thebl.com/us-news/inventor-of-rna_m-technology-fears-assassination-for-
denouncing-covid-vaccine-risks.html

We beginnen over heel de wereld rechtszaken te winnen, dank zij Dr. Reiner
Fuellmich!
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