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Kaptam, küldöm MINDENKIHEZ ! 

 

Németországban a COVID-oltás után meredeken emelkedik a "hirtelen halálozások" 

száma: biztosítási adatok 

Míg 2016 és 2020 között naponta 13-17 hirtelen vagy nem meghatározott halálesetet 

jelentettek, majd ez a mutató meredeken megemelkedett, és mára elérte a napi 100 körüli 

esetszámot. 

A biztosítótársaságok szerint Németországban a COVID vakcina bevezetése óta 

ugrásszerűen megnőtt a hirtelen halálesetek száma.  

A KBV, a szövetségi egészségbiztosításban résztvevő orvosokat tömörítő szövetség által 

közzétett adatsor a kísérleti COVID-injekciók bevezetése óta a "hirtelen halálesetek" és a 

"tisztázatlan vagy meg nem határozott halálokok" számának riasztó növekedését mutatta 

ki. 

Az adatsort a német parlamenti párt, az Alternatíva Németországért 

(AfD) az információszabadság keretében benyújtott kérelme nyomán hozták 

nyilvánosságra (eredeti dokumentum itt tekinthető meg: Datenauswertung von Impffolgen 

- AfD-Fraktion im deutschen Bundestag (afdbundestag.de)), illetve Tom Lausen 

adatvédelmi aktivista sajtótájékoztatón (a prezentációról készült videofelvétel itt érhető 

el: Sudden Deaths Throughout Germany (rumble.com)) mutatta be.  

Lausen előadásában publikált első grafikon azt mutatja, hogy a betegek "hirtelen halála" és 

az ehhez hasonló esetek, mint például "a tünetek megjelenése után kevesebb mint 24 

órával bekövetkező halálesetek" és az "egyéb, nem meghatározott, vagy a halált kiváltó 

okok feltüntetése nélküli esetek" száma meredeken emelkedett. Ez az ugrás 2021 elején 

következett be, ami a COVID-injekciók bevezetésének felel meg. Míg 2016 és 2020 

között naponta 13-17 hirtelen vagy nem meghatározott halálesetet 

jelentettek, addig ez a szám meredeken emelkedett, és 

megközelítette a napi 100-at. 
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(Forrás: Daten-mpffolgen.pdf (afdbundestag.de)) 

 
Gondoltam, megosztom veletek, hátha nem mindenki ismeri ezt a fontos információt!  
Lám, mire is jó, többek között, egy jókor időzített háború! A háborús hírfolyam elnyomja a 
korábban elkövetett bűnök szagát és zaját! Az emberiség elleni bűnöket mindig ugyanazok 
követik el, mindig ők rejtegetik bűneiket újabb bűneik leple alá! Tehetik mindezt büntetlenül! 
Meddig még? (Küldőt idéztem, de teljesen egyetértek Vele! ) 
 

x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/ 

 

y.) https://koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/ 

 

„HA      VÁLTOZÁST     AKARSZ,     A     VÁLTOZÁS   LÉGY      TE    MAGAD     !” 

Emlékezzünk például az 1840-es évek „Védegyleti Mozgalmára”!      ???  SOS_86.  !!! 

  

Kérem szépen e lapom tovább küldését is!!! 

Aki először kapja tőlem valamelyik ismeretterjesztő lapomat, Őt különleges tisztelettel köszöntöm !!! 

További e-mail érkezése természetesen bármikor lemondható! 
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