
ETIENNE VAN RATTINGEN 
 

WHO klokkenluider: 18.000 gemelde
vaccindoden in Europa slechts fractie van

het werkelijke aantal

Bij EudraVigilance, de Europese database van rapporten over vermoedelijke bij-
werkingen van geneesmiddelen, zijn inmiddels meer dan 18.000 sterfgevallen ge-
meld  die  rechtstreeks  gelinkt  zijn  aan  het  ‘coronavaccin’.  Dat  zei  WHO-
klokkenluider Astrid Stuckelberger tegen Del Bigtree van de show The Highwire.

Er zijn ook 1,8 miljoen gevallen van ernstige bij-
werkingen gemeld. Normaal gesproken zou het vacci-
natieprogramma per direct worden stilgelegd, bena-
drukte ze.

1 tot 10 procent van alle gevallen wordt gemeld
Stuckelberger wees erop dat advocaat Reiner Fuellmich en diverse wetenschappers
hebben aangegeven dat slechts één tot 10 procent van alle gevallen wordt gemeld.
Om een bijwerking te melden, moeten artsen een formulier invullen en dat is een
tijdrovend proces.

Ze moeten er bovendien zeker van zijn dat er een
causaal verband is tussen het vaccin en het sterf-
geval,  aldus  Stuckelberger,  die  tussen  2009  en
2012 werkzaam was als WHO-expert op het gebied van
pandemieën.  (Daarom is het FEITELIJK valsheid in
geschrifte omdat alleen een patholoog het causale
verband aan kan tonen tijdens een lijkschouwing.
EvR) 

https://t.co/G1ify0ojls 

Censuur
WHO-insider Stuckelberger, die doceert aan de Universiteit van Genève, voegde
toe dat er sprake is van grootschalige censuur. Met andere woorden: 

het wordt zorgmedewerkers niet makkelijk gemaakt
om een bijwerking te melden.

Zoals gezegd wordt één tot 10 procent van de gevallen gemeld. Dat zou betekenen
dat er in werkelijkheid in het meest gunstige geval 180.000 Europeanen zijn ge-
storven door het ‘coronavaccin’ en in het minst gunstige geval 1,8 miljoen.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!

https://thehighwire.com/videos/episode-224-the-covid-cartel/
https://thehighwire.com/videos/episode-224-the-covid-cartel/
https://t.co/G1ify0ojls
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Elke arts kan een bloedproef doen bij zijn gevaccineerde patiënten. Maak van
een druppel bloed een uitstrijkje. Leg het onder de microscoop en zie je het
rechtse plaatje, dan is het duidelijk dat uw patiënt vergiftigd is door de GIF-
SPUIT die door het leven gaat als ‘vaccin’!

Links is gezond bloed, rechts zijn goudkleurige ‘buizen’ te zien. Diezelfde
structuren zijn waargenomen door de Spaanse onderzoekers die ontdekten dat de
vaccins van Pfizer en AstraZeneca grafeenoxide bevatten.

“Je hoeft geen hematoloog te zijn om te zien dat
er iets goed mis is met het bloed aan de rechter-
kant,” zei gezondheidseconoom Jane Ruby in de Stew
Peters Show. “Het lijkt alsof het bloed is vergif-
tigd.”

Naar de reportage.

We weten inmiddels dat de coronavaccins, met name die van Pfizer en Moderna,
bloedstolsels veroorzaken, die kunnen leiden tot beroertes, hartaanvallen en
myocarditis, maar ook het Guillain-Barré-syndroom.

“Dit moet nu stoppen,” zei presentator Stew Peters. “Dit zijn gevaarlijke prik-
ken die onterecht vaccins worden genoemd en die ze bij je kinderen willen injec-
teren. Het is volslagen krankzinnig. Dit zijn giftige injecties.”

Onderstaande vaccinatiefascisten dienen per direct verwijderd te worden uit de
samenleving! Eigenlijk alle politici want ze zijn allemaal verantwoordelijk!
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https://rumble.com/vjw5kq-breaking-discovery-what-covid-injections-do-to-your-blood-doctor-releases-h.html
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