
Lähes 900 nuorta tervettä urheilijaa kuollut 18
kuukauden aikana, kun British Heart Foundation

julkaisee mainoksen, joka "normalisoi" lasten
sydänkohtaukset 

Nearly 900 young healthy athletes confirmed dead in 18 months, as
British Heart Foundation releases ad ‘normalizing’ heart attacks in

children

By Leo Hohmann, 12.9.2022

Verkkolehti Real Science on seurannut urheilijoiden kuolemantapauksia ja haittatapahtumia aina 

tämän vuoden elokuun 31. päivään asti siitä lähtien, kun kokeelliset Covid-injektiot alkoivat 

tammikuussa 2021.

Lehti on listannut, nimennyt ja luetteloinut maittain kaikki urheilijat, joille on sattunut vakava 

haittatapahtuma, tai ovat kuolleet. Luettelo ei ole tyhjentävä, mutta se on parempi kuin mikään muu

tähän mennessä näkemäni luettelo.

Lähes kaikkien näiden rokoteuhrien kuolinsyyksi on luokiteltu "tuntematon".

Kansainvälisen olympiakomitean tutkimuksen mukaan ennen Covid-injektioiden julkaisemista 

urheilijoiden keskimääräinen kuolleisuus oli 29 vuodessa. Vertaa tätä lähes 900:aan tiedossa 

olevaan urheilijan kuolemaan, jotka on kirjattu viimeisten 18 kuukauden aikana ja jotka kaikki ovat 

olleet selittämättömiä.

Real Science'n mukaan käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että ammattilaisjalkapallo-otteluiden 

sydän- ja verisuonitautikuolemat olivat vuonna 2021 maailmanlaajuisesti 300 % korkeammat kuin 

12 vuoden keskiarvo. Alla olevassa linkissä Real Science'n selonteko ja luettelo uhreista.

1323 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 900 Dead, After COVID   Injection (1323 urheilijoiden 
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sydänpysähdystä, vakavia ongelmia, 900 kuollutta COVID-injektion jälkeen)

Tiedot on saatu. Nyt ei ole harvinaista, että kuolemantapausten määrä yhdessä kuukaudessa 

ylittää urheilijoiden keskimääräisen vuotuisen kuolemantapausten määrän 12 vuoden aikana.

LeoHohmann.com on varoittanut jo ennen näiden injektioiden julkaisemista, että ne ovat tikittävä 

aikapommi ihmiskunnalle. Se oli helposti havaittavissa kenelle tahansa, jolla on puolikkaatkin aivot,

yksinkertaisesti tarkastelemalla rokotteita edistävien tahojen, Klaus Schwab'ln ja Yuval Noah 

Harari'ln kaltaisten transhumanistien ja rokotteista hyötyjien, kuten tohtori Anthony Fauci, tohtori 

Peter Daszak, Bill ja Melinda Gates, Henry Kissinger ja Rockefeller-säätiö, ansioluetteloa, jotka 

kaikki uskovat, että maailma on valtavasti ylikansoitettu.

Nyt elämme YK:n, WEF:n, Big Pharma'n ja Big Tech'in ohjaamaa eugenistista painajaista ja tuskin 

kukaan haluaa puhua siitä. Poliitikot vaikenevat. Useimmat pastorit vaikenevat. Tiedotusvälineet 

vaikenevat.

Samaan aikaan British Heart Foundation (Brittiläinen sydänsäätiö) kohtasi vastareaktion 

julkaistuaan aiemmin tänä vuonna mainoksen, jossa naisjalkapalloilija romahtaa kentällä.

Sen jälkeen, kun mainosta alettiin lähettää tammikuussa, satoja muita urheilijoita on romahtanut.

Brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestön video nimeltä This is science näyttää, kuinka äiti kannustaa 
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nuorta tyttöä katsomosta, kun tämä pelaa jalkapalloa, ennenkuin yhtäkkiä romahtaa. Yhtenä 

hetkenä tyttö hymyilee ja hölkkäilee kentällä ja seuraavana makaa kentällä kasvot alaspäin.

"Tukesi avulla autamme muuttamaan scifi-maailmasta peräisin olevat huikeat ideat ja teoriat 

hengenpelastaviksi hoidoiksi ja mahdollisiksi parannuskeinoiksi", videon selostaja sanoo.

Euro Weekly News kertoo, että monet mainoksen nettikatsojat ovat pitäneet "vastenmielisenä" 

sitä, että hyväntekeväisyysjärjestö "normalisoi" lasten ja nuorten aikuisurheilijoiden 

sydänkohtaukset, jotka ennen rokotteiden käyttöönottoa olivat erittäin harvinaisia.

Eräs Twitter-käyttäjä yhdisti hyväntekeväisyysjärjestön kampanjan rokotteeseen ja kirjoitti: 

"Inhottava video. He puhuvat mieluummin urheiluväen "normaaleista" romahduksista kuin 

luonnollisesta immuniteetista...esimerkiksi. Toivottavasti ihmiset eivät ole näin sokeita."

Myös eräs Facebook-käyttäjä viittasi rokotteeseen ja kirjoittaa: "He yrittävät normalisoida tämän, 

jotta kukaan ei huomaisi, että rokote sen aiheutti." Nämä ihmiset ovat sairaita."

Eräs toinen kutsui sitä "propagandaksi" ja kirjoitti: "He soittivat sitä tikkapelin viimeisen tauon 

aikana ja Britannian suurin yleisö katsoi tätä propagandaa."

Toinen facebookilainen jatkoi tätä teemaa kirjoittamalla: "Työskentelin BHF:lle pitkään ja olen hyvin

pettynyt nähdessäni, että he "normalisoivat" nuorten lasten kuoleman sydänkohtaukseen.... se on 

hyvin harvinaista! Mietin, kuinka paljon hallitus maksaa heille propagandansa levittämisestä! En 

enää tue tätä hyväntekeväisyysjärjestöä!"

Toinen kirjoittaa: "Taas yksi 'hyväntekeväisyysjärjestö' on mennyttä. Annetaan ymmärtää, että 

nuoret kuolevat säännöllisesti sydänongelmiin, jotta saadaan syy varainkeruuseen. Ällöttävää ja 

häpeällistä. Paljastatte todelliset värinne meidän kaikkien nähtäväksi."

Eräässä vertaisarvioidussa tutkimuksessa 94 prosentilla rokotetuista potilaista, joilla oli 

myöhemmin terveysongelmia, todettiin epänormaalia verta.

Sosiopaatit, jotka johtavat tätä massiivista globaalia väestönvähentämissuunnitelmaa, tekevät 

parhaansa mustamaalatakseen jokaisen, joka uskaltaa puhua niistä vahingoista, joita nämä 

rokotukset aiheuttavat ihmisten sydämille, keuhkoille ja lisääntymiselimille. Loistavat lääkärit ja 

tutkijat, kuten Naomi Wolf, tohtori Peter McCullough, tohtori Geert Vanden Bosche, tohtori Peter 

Breggin ja monet muut ovat antaneet hälytyksen.
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Itse asiassa 400 lääkärin yhteenliittymä eri puolilta maailmaa lähetti 10. syyskuuta tiedotusvälineille

avoimen kirjeen, jossa Covid-pistokset julistettiin kansainväliseksi lääketieteelliseksi 

kriisiksi.

Julistus annettiin sen jälkeen, kun Harvardin yliopiston ja Johns Hopkins -yliopiston 

asiantuntijoiden tutkimuksissa todettiin, että rokotteet voivat olla lapsille jopa 98 kertaa 

vaarallisempia kuin itse COVID-19.

Tohtori Alexandra Henrion-Caude Ranskan terveys- ja lääketieteellisestä tutkimuslaitoksesta totesi:

"Julistamme, että kyseessä on kansainvälinen lääketieteellinen kriisi, joka johtuu COVID-19-

rokotteina tunnettujen tuotteiden antamiseen liittyvistä sairauksista ja kuolemantapauksista."

Harva on kuunnellut niitä rohkeita tutkijoita ja lääkäreitä, jotka soittavat hälytyskelloja.

Pelottomasti jatkamme edellä mainittujen rohkeiden tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa totuuden 

puhumista vallalle. Jonain päivänä maailma herää ja tietää sen, minkä olisi pitänyt olla selvää 

alusta saakka.
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