
Počet úmrtí bez udání příčiny smrti stále stoupá 
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To, že všichni správně a řádně očkovaní jsou neustále nemocní a velice často umírají, to už 

všichni víme. A to, že jejich smrt je vydávána za záhadu, za naprosto bezdůvodné úmrtí, jen aby 

se nemuselo přiznat, že zemřeli na ‚očkování,‘ to už bychom také měli vědět. 

Zrovna nedávno, v Kanadě zemřelo 30 mladých, zdravých, plně očkovaných lékařů. Kanadský 

Premiér Trudeau nařídil povinné očkování a lékaři jim teď hromadně umírají. Co je na tom 

znepokojující, je stáří těchto lékařů. Za posledních 30 let nezemřel v Kanadě ani jeden mladý 

lékař. Všichni zemřelí byli 85 let a starší. A dnes je hotová záplava mladých, mrtvých doktorů. 

Kanadský stát Alberta, s populací asi 4,4 miliony lidí měl 522 „neznámých důvodů“ úmrtí v r. 

2019. V r. 2020 jich bylo 1,464 a v r. 2021 to bylo 3,362 případů. Čím dál tím víc. 

Britská vláda potvrdila, každých 9 úmrtí z 10 na tak zvaný Covid za minulý rok byli třikrát a 

víckrát očkovaní. Jejich statistiky, vypracované Kanceláří národních statistik (Office for National 

Statistics) mohou být staženy ZDE.  

V Australii umírá obrovské množství občanů 40-60 let starých a tamnější lékaři nemohou přijít 

na to, čím to je způsobeno! Zjevně nepodezřívají očkování, protože to není politicky dovoleno. 

Úmrtí bez udání příčiny smrti se stávají nejrozšířenějšími po celém světě. Předčily nejvyšší 

důvod úmrtí za poslední čtyři roky, což byl dements. I úmrtí na ‚Covid‘ bylo v r. 2021 mnohem 

víc, než v r. 2020, kdy údajná ‚pandemie‘ řádila. Nutno dodat, že úmrtí na chřipku, která 

pravidelně zabije celosvětově asi 645 000 lidí za rok, nejsou v poslední době hlášena žádná. 

Zřejmě ji ‚Covid‘ nahradil, takže ‚Covid‘ je obyčejná chřipka, což taky nikdo nepřiznává. 

Hlavní korporační zpravodajské zdroje samozřejmě nepřipisují nadměrná úmrtí ‚očkování‘ proti 

Covidu, která stále ještě propagují. Ale není pravděpodobné, že by byli tak slepí, nebo tak 

nechápaví, takže jsou zjevně za své mlčení tak dobře zaplaceni, anebo vydíráni. 

Statistické vyhodnocení 

Na základě informací evropského sčítacího systému EUDRA a amerického VAERS bylo 

vyčísleno, že celosvětově již zemřelo na následky tak zvaného očkování 20 milionů lidí a 2,2 

miliardy mají těžké následky. A jelikož oba systémy hlásí pouze část skutečných případů, tak 

můžeme věřit, že je situace mnohem horší. To všecko je vládami záměrně utajováno. Různé státy 

mají různé způsoby hlášení, každý jeden nesourodý s druhým, takže je těžké vyhodnotit 

výsledky. A to jsme teprve na začátku, kdo ví, co přijde v dalších letech. 

Za Trumpovy administrace, hned zpočátku, byl odhadován počet nemocných Covidem 

celosvětově na 70 milionů lidí. Když vezmeme v úvahu, že podmínky pro tuto diagnozu byly 

tehdy stejně pochybné jako dnes, tak si tímto číslem nemůžeme být jisti. V současné době, po 

zavedení očkování je počet nemocných odhadován na 330 milionů. Také úmrtnost byla zvýšena 

na více než jednou tolik. Vakcíny měly podle tvrzení výrobce snížit onemocnění a úmrtnost o 

95% a zatím způsobily navýšení o 370%. 
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Lékaři proti očkování 

Ti lékaři, kteří dokážou odhodit politické zkreslující brýle a vidět situaci tak jak je, říkají, že 

nové, pokusné mRNA injekce budou způsobovat nemocí a úmrtí ještě mnoho let. Očkovaní mají 

vesměs oslabené srdce, mají rakovinu, trpí na krevní sraženiny, neurologické nemoci, 

autoimunitní nemoci, což povede pouze k dalším nemocem a ‚nevysvětlitelným‘ úmrtím. 

Jedním z těchto lékařů je i vyhlášený kardiolog z Británie, Dr. Aseem Malhorta. Jako poradce 

Národních zdravotních služeb (National Health Service), napřed propagoval očkování kde mohl, 

dokonce i v britské televizi. Postupem času, jak sledoval důkazy, že očkovaní mají mnohem 

vážnější následky než ti, kteří očkovaní nebyli a Covidem prošli, změnil naprosto názor. Své 

závěry zveřejnil v časopise „Journal of Insulin Resistance“ a dnes volá po zastavení očkování až 

do doby, kdy bude jeho vliv správně a objektivně vyhodnocen. 

Dr. Malhotra říká, že co se týče srdečních nemocí a mrtvic, v Británii bylo v r. 2021 o 14 000 

případů více srdečních příhod než v r. 2020. Podle něho je povinné očkování, spolu s očkovacími 

průkazy neetické a velmi nesprávné. Lidé nejsou informováni o tom, co jim injekce může 

způsobit. Částečně je to zaviněno dozorčími organizacemi, které mají správně veřejnost 

ochraňovat, ale které jsou financovány těmi stejnými firmami, které sklízejí z prodeje těchto 

injekcí a jiných drog obrovské zisky. 

Kupodivu, Dr. Malhotra má podporu hlavních lékařských odborníků z celého světa. Pozdě, ale 

přece to postupně hodně z nich pochopilo a dnes volají po zastavení veškerého očkování. Bylo 

zjištěno, že ti, kteří dostali Pfizerovo očkování, mají 4,4x větší možnost skončit v nemocnici 

s vážnými následky. Ti, kteří dostali Modernu, jsou na tom ještě o 2,5x hůře než s Pfizerem. 

Pohřební ústavy hlásí, že ještě nikdy neměly takové množství požadavků na malé rakve, pro děti. 

Čekali, že hodně dětí zemře v r. 2020, když tak zvaná pandemie vypukla a kdy bylo neustále 

zdůrazňováno, jak těžká a nebezpečná nemoc to je, ale to nebyl ten případ; dětská úmrtí nebyla 

praktický žádná. V r. 2020, v dobách pandemie byl dokonce zmenšený odběr všech rakví. Zato 

hned začátkem r. 2021, těsně po prvních injekcích, požadavky na rakve začaly narůstat. 

V Americe, kde je mrtvým lidem vypuštěna krev a nahrazena konzervačními látkami (asi se bojí, 

aby mrtví znovu neožili), tak zaměstnanci pohřebních ústavů hlásí, že 85% všech mrtvých mají 

v cévách obrovské krevní sraženiny, které se jako silná lana táhnou skrze celé tělo. Přítomnost 

těchto překážek ničí zařízení, které je k odčerpání krve zemřelého používáno. 

Německý výzkum očkování 

„Německá pracovní skupina,“ zabývající se analyzou očkování proti Covidu zveřejnila výsledky 

svého pátrání. Tato skupina se skládá z více než 60 lékařů, lékárníků, vědců, matematiků, 

léčitelů, právníků a novinářů. Zjistili, že ve všech vakcínách, bez výjimky, byly nalezeny 

jedovaté látky. Také krevní vzorky všech očkovaných vykazovaly zjevné změny. Bylo rovněž 

nalezeno značné množství přísad, které nebyly uvedeny v obsahu vakcíny. Kovové částice a 

složité struktury nejpodivnějších tvarů a velikostí byly rovněž objeveny, což je možno vysvětlit 

pouze jako následek krystalizace, nebo proces rozkladu, ale nepřipadá v úvahu vysvětlení 

znečištěním v průběhu výrobního procesu. 

https://rairfoundation.com/internationally-renowned-cardiologist-and-covid-vaccine-promoter-calls-for-its-immediate-suspension-video/
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Porovnání krve očkovaných s neočkovanými s pomocí mikroskopů tmavého pole (dark-field 

microscopy) ukázalo podstatné rozdíly. Složité struktury, podobné těm, které byly objeveny 

v očkováních samotných, byly nalezeny i v krvi očkovaných. S použitím počítačové analyzy 

těchto obrazců byly rozdíly mezi krví očkovaných a neočkovaných potvrzeny. 

Co se týče lipidového obalu z nanočástic, čím je vyšší jeho stabilita, tím více mRNA se dostanou 

do buněk, kde spustí velkoprodukci hrotové bílkoviny. Tato zjištění byla souhlasná s výsledky 

pitev na zemřelých očkovaných. Hrotová bílkovina byla nalezena ve všech zničených tkáních. 

Takže je usuzováno, že hrotová bílkovina je sama o sobě jedovatá. 

V zájmu lidského zdraví proto doporučují okamžité ukončení veškerého očkování. 

Lži a nepravdy kolem úmrtí na ‚vakcíny‘ 

V Německu, oficiální vládní zprávy hlásí 2 255 úmrtí na očkování. Ale když jsou úmrtí 

posouzena z hlediska zdravotních pojišťoven, tak je těch zemřelých 31 250. A to ještě nemusí 

být to konečné číslo, protože někteří lidé zemřou náhle a nevyžadují lékařskou péči. Některá 

úmrtí rovněž nejsou hlášena, anebo nejsou zanesena do seznamu, a jiné důvody. 

Edward Dowd byl dříve vedoucím investičního oddělení multi-miliardové firmy BlackRock. 

V současné době se přidává na stranu alternativních zdrojů informací. Začal totiž studovat data 

životních a zdravotních pojišťoven a zjistil, že došlo k obrovskému nárůstu úmrtí, které žádná 

vláda na světě nehlásí. A přitom někdy ve 2. polovině r. 2021 došlo k velkým změnám. 

Pojišťovny dobře ví, že mrtí 

nedělají nikdy velké výkyvy. 

Na základě těchto informacích 

vydělávají, protože výkyvy, 

když už nějaké jsou, tak jsou 

předvídatelné. Pojišťovny mají 

velice dobře matematicky 

vyhodnocenu pravděpodobnost 

úmrtí jednotlivých pojištěnců, 

což řídí i ceny jejich pojistek. 

Na příklad, 10% nárůst 

úmrtnosti, to je ještě pořád 

běžná výchylka. Ale 40% 

nárůst, to je něco, co se stane 

jednou za 200 let. A přitom, 

v současné dobš pojišťovny 

zaznamenávají navýšení úmrtí od 36% až po 56%. což se nikdy nemůže přihodit. 

Edward Dowd říká, že ti, kteří tuto injekční pandemii (neboli genocidu lidstva) způsobili, dobře 

ví, že byli přistiženi při činu. Jsou si vědomi toho, že jejich podvod byl odhalen. Lidé o tom ještě 

neví, ale brzy přijde čas, kdy to všecko bude veřejně známo. Zatím se všichni pořád ještě utěšují, 

že je vše v pořádku. Aby ne, media to tvrdí, zdravotní instituce a mezinárodní zdravotní 

https://vaccineimpact.com/2022/unexplained-deaths-becoming-1-cause-of-death-in-2022-in-canada-australia-and-europe-deaths-among-children-and-young-people-explode-in-europe/


organizace rovněž nealarmují. Dokonce i mnozí zaměstnanci pojišťoven ještě nepochopili, že 

něco takového je nesmírně podivné. Jsou sice nějací informátoři, ale těch je málo a nikdo jim 

nevěnuje pozornost. Ale až lidé pochopí o co jde, pak se ti, kteří to způsobili, mají čeho bát. 

Video poukazuje na židovský vliv 

První záběry ve videu ukazují židovského rabína, jak předzpěvuje skupině dalších a všichni 

společně se radují, tančí a zpívají: „korona, korona!“ Další záběr ukazuje rabína, který říká: 

„Korona je zde pouze pro nežidy.“ 

Hlasatel vysvětluje, že očkování proti COVIDu-19 má zjevné židovské pozadí: Albert Bourla, 

ředitel Pfizera, je Žid a stejně tak jejich hlavní vědec, Mikael Dolsten. V CDC je to Rochelle 

Wallensky, Jeff Reczek, Xavier Becerra, Sherri Berger, všecko ředitelské a vyšší pozice. Pak je 

zde Stéphane Bancel, ředitel Moderny a Leif Johansson, ředitel Astra Zenecca. Tři Židé byli 

pověřeni vyvinutím očkování proti Covidu ještě dřív, než pandemie vypukla. Tito byli: Tal Zaks, 

Shmuel Shapira, Alexander Gintsburg. Řecké noviny přirovnávají Alberta Bourlu k německému 

Josefovi Mengele. 

Krátký záběr na Dr. Zelenko, který pravdivě říká: „(COVID) je biologická zbraň, navržená 

na isolování lidstva a na vytvoření patologického strachu.“ Později cituje Dr. Michaela 

Yeadona, který řekl, že za každé jedno dítě, které zemře na Covid jich zemře sto na 

následky „očkování“ proti Covidu. 90% všech očkovaných budou mrtví do dvou let. 

Nadpis v novinách říká: „Israel používá placebo (neškodnou náhražku) očkování proti 

Covidu a změnili PCR testy, aby dokázali, že očkování funguje.“ A další nápis: „Funguje 

to: 0 úmrtí a pouze 4 případy těžkých následků mezi 523 000 plně očkovanými Israelci.“ 

Chaim Ben Pesah (pravým jménem Victor Vancier) říká v krátkém záběru, že: „Židé byli ti, kteří 

vynalezli a vyrobili očkování proti COVIDu, které zachrání lidstvo. Židovské mozky tyto 

vakcíny vymysleli.“ Je to možné že se tím chlubí? 

Video rovněž ukazuje četné následky očkování, paralyzovaní lidé, třesoucí se lidé, lidé se 

zkřiveným obličejem a s krevními sraženinami. A nakonec říká Albert Bourla, ředitel firmy 

Pfizer: „Je mi 69 let a jsem naprosto zdravý. Nepracuji v předních liniích, takže není 

doporučeno, abych se nechal očkovat.“ A co ty davy ubožáků, které byly taky zdravé a očkování 

nepotřebovaly, ale byly k tomu donuceny? Bourlo, čert aby tě vzal a všechny tobě podobné také. 

Sportovci umírají jako o závod 

Rozhodně není normální zjev, když sportovci, kteří byli předtím naprosto zdraví, náhle dostávají 

srdeční mrtvice, záchvaty a jiné nemoci, které je buď zanechávají paralyzované, anebo je přímo 

zabíjí. Něco takového zde nikdy předtím nebylo. Ale u všech z nich předcházela aspoň jedna 

mRNA injekce, která je údajně měla ochraňovat před COVIDem. 

1354 sportovců po celém světě dostalo srdeční mrtvici, anebo jiné, vážné zdravotní potíže. 922 

z nich na to zemřelo. Tato čísla ale nezahrnují všecky sportovce, protože jako obvykle, mnohá 

úmrtí nejsou hlášena. Někteří lidé ani neví, že je nutné úmrtí hlásit patřičným organizacím a jiní 

https://www.bitchute.com/video/K3oQ1JlPSPmk/
https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/


jsou od hlášení odrazováni. Sportovní kluby se rovněž nerady přiznávají ke smrti svých členů a 

jejich manažeři, nebo majitelé už vůbec ne. Někdy je také smrt zaviněna něčím, co není jisté, 

jestli je to následek injekce a takové úmrtí se na seznam nedostane. Všecky zprávy o následcích 

očkování a o úmrtích, které byly vystaveny na společenských stránkách, byly promptně 

odstraněny censurou, takže pro obyčejné lidi to vypadá, jako že se nic neděje.  

A zatím co tisíce lidí po celém světě na tak zvané očkování umírají, WHO, CDC a jiné zdravotní 

organizace, včetně velkého množství zdravotních profesionálů stále dál tvrdí, že „očkování 

proti COVIDu je bezpečné a účinné.“ Je zde zjevná snaha všecky záporné informace tajit, asi 

s úmyslem dostat ještě těch pár váhajících oveček pod jehlu. 

Stránka, zlinkovaná dříve, obsahuje seznam sportovců z celého světa, kteří podlehli vakcíně. Na 

seznamu jsou profesionální sportovci, ale i amatéři na vyšší úrovni. Informace ze zemí, kde ještě 

záznamy o škodlivém vlivů léků a očkování nevedou, ale obsaženy nejsou. 

Je samozřejmé, že k úmrtím sportovců docházelo i v dřívějších letech. Tak na příklad, mezi lety 

1966 až 2004 umírali sportovci do 35 let v počtu asi 29 osob za rok. Roky 2005 a 2006 byly 

trochu horší, ty zaznamenaly 66 úmrtí ročně. Nedá se ale říct, že by umírali na srdeční nemoci, 

protože ty nejsou z těch dob nikde ani zmiňovány. 

Právník Thomas Renz, který měl v úmyslu soudit americkou vládu za ublížení na těle a úmrtí, 

způsobená mRNA vakcínami říká, že od spolehlivého zdroje zjistil, že úmrtnost v americké 

armádě byla 11x vyšší již za prvních 10 měsíců r. 2021. Armádní úředníci prý pilně odstraňují 

záznamy o následcích vakcín z jejich kartoték. Podle jeho výzkumu, úmrtnost za r. 2022 bude asi 

50x vyšší než za předešlý rok. 

Israelské informace rovněž tajeny 

V Israeli, kde byla převážná většina populace povinně očkována, nesbírali informace o účincích 

asi proto, že injekcím plně věřili. Až teprve o 6 měsíců později se začali o tyto údaje zajímat a 

zjistili, že očkování proti Covidu není zdaleka tak bezpečné, jak jim bylo řečeno. Postupem času 

začalo být zjevné, že následky tohoto zákroku nejsou ani mírné a ani krátkodobé. 

Israelské vládní orgány ale přesto tyto informace před lidmi utajily a očkovali stále dál. Ani 

media se o těchto záležitostech nezmiňují, nikdo nebyl obviněn, nikdo nebyl souzen, ani trestán.  

Israelské Ministerstvo zdravotnictví si zakrývalo oči před skutečností ještě mnohem déle. Potom 

dali dohromady skupinu odborníků a ti zkoumali následky vpichu. Zjistili, že vedlejší účinky 

jsou strašlivé a nezdá se, že by časem slábly. Na podkladě jejich hlášení pak vydalo Ministerstvo 

zdravotnictví zprávu, že očkování je naprosto bezpečné a že s ním není nic v nepořádku. 

Nikdo dál nepátral, nikdo neinformoval občany země. Lidé se nebouřili ani tehdy, když se tyto 

informace vynesly ven. Israelská media, která jsou přísně státem kontrolována, se neodvážila o 

problému ani zmínit. 

Kdosi nahrál schůzku hlavních představitelů Ministerstva zdravotnictví, kde se radili, jak obhájit 

před lidmi následky očkování, aby nedošlo k hromadným soudům. Nahrávka byla nabízena 

mediím, ale nikdo ji nechtěl použít. Ani americké Fox News si netroufli něco takového dát ven. 

https://www.blacklistednews.com/article/83399/proof-that-israel-found-serious-safety-problems-with-the-covid-vaccines-then-deliberately-covered.html


Tak obrovská je korupce v dnešním světě a tak obrovský je strach z následků toho, že by si 

někdo troufal o těchto záležitostech veřejně mluvit a informovat ostatní. 

Jedna dobrá zpráva zde ale je, Israelci se zachovali velice humánně k Palestincům: ani jeden 

z nich nebyl očkován. 

Vliv očkování zhoršen 

Jak říká Dr. Judy Mikovitz, glyfosát, neboli Roundup, který je dnes sebevražedně používán 

v zemědělství, zvyšuje škodlivost a jedovatost současných očkování proti Covidu. Tyto injekce 

jsou jedovaté už samy o sobě a glyfosát tuto jedovatost ještě zvýší tím, že přímo umožní přístup 

jedů z vakcín do buněk. 

Glyfosát je ve skutečnosti glycin, nejmenší aminokyselina. Spolu s fosfátovou skupinou je 

z něho glyfosát. Glyfosát se chová jako vysavač, nasaje do sebe všecky částice injekce proti 

Covidu a doručí co největší množství přímo do buněk. Buňky proděraví, asi tak, jako kdyby je 

kousnul had a skrze tyto otvory doručí všecko co má v sobě, dovnitř. 

Injekce, které mají být údajně proti Covidu obsahují nejrůznější látky. Jsou tam lidské a 

syntetické látky, související s HIV, tkáně z opic, ptáků, krav, prasat a i z lidských zárodků. Je 

tam všecko možné. Mnoho očkování pro děti obsahuje skoro stejné přísady, takže když je 

spojeno s glyfosátem, jeho vliv je neuvěřitelně škodlivý. Dojde k tak zvané cytokinové bouři, po 

níž následuje těžká nemoc a velmi často i smrt. 

Údajně mají čtyři lidé z pěti, což je obrovská většina z nás, v sobě zjistitelnou dávku glyfosátu. 

Postupem let se tato chemikálie hromadí a spolu s dalšími peptidy, které se do našich těl 

dostanou z jiných zvířat, může být smrtelná. Ovšem to je, jaký má glyfosát vliv i na rostliny, 

doručí na správná místa patřičný jed, který je zničí. 

Takže nejen očkování bylo připraveno k tomu účelu, aby nás zničilo, ale stejně tak zemědělství, 

ze kterého se díky glyfosátu a jiným postřikům stala zbraň proti nám. Tyto dvě mocné páky když 

se spojí dohromady, tak ve skutečnosti lidstvo nemá šanci přežít. 

Čína opět vede 

Už zase, Číňané padají na ulicích k zemi mrtví, někteří se třesou v podivném záchvatu a jiní 

bojují s neviditelným nepřítelem. Nikdo neříká co to způsobuje, nikdo se k tomu nevyjadřuje. 

Několik ukázek je v krátkém videu. 

 

 

https://www.naturalnews.com/2022-09-02-judy-mikovitz-glyphosate-amplifies-toxicity-covid-vaccines.html
https://www.bitchute.com/video/i1dPkkeFmwDa/

