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Mysteeri ja juonittelu ympäröivät
kuolleisuuden kasvua vuonna 2021 

Daily Jot: Mystery and intrigue surround 2021 death rate increase -
Bill Wilson, 17.1.2022

Havainto, että kuolemantapausten määrä kasvoi 40 prosenttia COVID-pandemian aikana 

edelliseen vuoteen ja sitä edeltävien vuosien keskiarvoihin verrattuna, on herättänyt pään 

raapimista lääketieteellisessä yhteisössä. Vaikuttaa, että nousu, jonka Indianalaisen 

vakuutusyhtiön OneAmerica toimitusjohtaja Scott Davidson väittää olevan neljä kertaa suurempi 

kuin kerran 200 vuodessa tapahtuva katastrofi, ei liity COVIDiin. Nämä kuolemantapaukset ovat 

työikäisten 18-64-vuotiaiden keskuudessa. Indianan sairaalaliiton puheenjohtaja Brian Tabor 

vahvisti, että Indianan sairaalat ovat näkemässä kuolemantapausten ja sairaalahoitojaksojen 

lisääntymistä JA että vuoden 2021 COVID-kuolemantapaukset ovat alle puolet vuoden 2020 

COVID-kuolemantapauksista. Muut maat, kuten Intia, raportoivat lähes täsmälleen samaa. Mistä 

tämä johtuu?

Epoch Times -lehden mukaan "rokoteturvallisuusbloggaaja Steve Kirsch, Phoenix, Arizona, 

raportoi kaupungin työntekijöiden kuolemantapausten lisääntyneen 100 prosenttia. Vuonna 2021 

se oli kaksinkertainen verrattuna 10 vuoden keskiarvoon. "On selvästi meneillään jotain, joka ei ole

ainutlaatuista Indianassa", hän kirjoittaa ja lisää: "Euroopan ja Iso-Britannian ylikuolleisuusluvut 

näyttävät osoittavan, että nuoremmat ihmiset kuolevat nopeammin kuin vanhukset ja että 0-14-

vuotiaat kuolevat nopeammin vuoden 2021 jälkipuoliskolla verrattuna alkupuoliskoon." Lääkärit, 

jotka ovat tunnistaneet muita kuin CDC:n "hyväksymiä" COVID-hoitovaihtoehtoja, sanovat, että 

noin 85 prosenttia tuosta kuolleisuudesta olisi voitu estää varmistamalla, että hoito annetaan 

varhaisessa vaiheessa, "sen sijaan, että luotetaan yksinomaan rokotteeseen".
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Tätä kuolemantapausten lisääntymistä ympäröivä mysteeri on vieläkin suurempi, koska CDC ja 

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) kannustivat sairaaloita taloudellisesti kaikissa 

COVIDiin liittyvissä asioissa - jopa 100 000 dollaria kuoleman testaamiseksi COVID-kuolemaksi. 

Ja nämä sairaalat velvoitettiin käyttämään CDC:n protokollaa, jossa käytetään remdesiviriä (jonka 

kuolleisuus oli yli 50 prosenttia, kun se jouduttiin vetämään pois Ebolan hoidossa) ja 

hengityskoneita, joiden iästä riippuva kuolleisuus on 45-84 prosenttia. Kaikki tämä johtaa varmasti 

yli 50 prosentin kuolleisuuteen, jos läheinen joutuu sairaalaan COVIDin vuoksi. Mutta entä 40 

prosentin kuolemantapausten lisäys, kun COVIDia ei mainita kuolintodistuksessa? Sitä tutkijat 

yrittävät nyt selvittää.

Kun otetaan huomioon nykyinen sensuurin ja työpaikkojen menettämisen ympäristö niillä, jotka 

tarjoavat vaihtoehtoisia hoitomuotoja COVIDiin, olohuoneessa on elefantti - mRNA-rokotteet. 

Monet ovat jo pitkään epäilleet rokotteiden aiheuttavan elämää muuttavia sivuvaikutuksia ja suuret 

lääketehtaat ovat hylänneet vaihtoehtoiset mielipiteet. Lääkärit ovat haluttomia yhdistämään näitä 

sivuvaikutuksia rokotteisiin ja niitä on hyvin vaikea jäljittää. Yksi teoria, josta ei tällä hetkellä puhuta

julkisesti, mutta josta keskustellaan yksityisesti, on kuitenkin se, että COVID-rokotteet saattavat 

liittyä näihin kuolemantapausten lisääntymiseen. Kuten Kristus sanoi Joh. 8:32: "...ja te tulette 

tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". Meidän on kuultava totuus tavalla tai 

toisella, koska viranomaiset käyttävät siitä omaa versiotaan levittämään pelkoa ja orjuutta.


