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Излязъл през ноември филм подвеждащо внушава, че има

пряка връзка между ваксините срещу Covid-19 и случаи на

внезапна смърт, често сред млади хора. И това е част от

план за обезлюдяване на света, според едночасовата

лента, която на места повтаря неверни твърдения, които
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вече са опровергани от сайтове и организации за проверка

на фактите.

Твърдение: Има връзка между

ваксинацията срещу Covid-19 и

многобройни случаи на внезапна

смърт

Филмът "Died Suddenly" ("Починал внезапно") излиза на 21

ноември 2022 г. в платформата Rumble с резюмето "Векове

наред глобалният елит е излъчвал намеренията си да

обезлюди света – дори до степен да ги издълбае в камък. И

все пак… изглежда никога не им вярваме. Стю Питърс

Нетуърк с гордост представя "Починал внезапно".

Филмът, гледан хиляди пъти, е разпространяван в най-

различни платформи. Негов трейлър невярно е представен

в YouTube като продукция на "Нетфликс".

Кой е Стю Питърс?

Питърс е американски крайнодесен автор на подкаст,

който бе премахнат от платформата "Спотифай" заради

разпространяване на дезинформация. Предишни

твърдения в неговия подкаст са били разобличавани като

https://archive.vn/kLj5W
https://www.reuters.com/fact-check
https://apnews.com/hub/ap-fact-check
https://www.bbc.com/news/reality_check
https://euvsdisinfo.eu/
https://eufactcheck.eu/
https://www.factcheck.org/scicheck
https://www.politifact.com/coronavirus/
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фалшива информация от проверители на факти (примери

може да бъдат видени тук, тук, и тук.

Акаунтът му в Туитър е преустановен.

В първите минути на филма се появява и изказване на Бил

Гейтс от 2010 г., което е редактирано, сякаш милиардерът

казва, че ваксините имат за цел да намалят

съществуващото население на Земята. Приписваното

твърдение на Гейтс отдавна е опровергано (може да се

види тук). Всъщност той има предвид, че целта е да се

ограничи ръстът на населението и да се намали детската

смъртност.

Едно от централните твърдения във филма е, че случаите

на внезапна смърт се дължат на кръвни съсиреци,

които са се образували в резултат на ваксината.

На екран се виждат предполагаеми кръвни съсиреци по

време на аутопсия, каквито, според експерти, често има в

мъртви тела. Въпреки това балсаматори и служители в

погребални бюра във филма твърдят, че става въпрос за

нова аномалия и предполагат връзка с ваксините срещу

Covid-19, което на свой ред препраща зрителя към

гореспоменатия план за депопулация на планетата.

Но показаният във филма Ричард Хършман (лицензиран

балсаматор от Алабама) казва пред сайта FactCheck.org, че

не може да докаже връзка между Covid ваксините и

съсиреците, както и че не е учен.

Според експерти тези съсиреци са често срещани и може

да се дължат на най-различни причини, включително

престой на тялото в хладилна камера, както заявява пред

АФП Моника Торес, експерт по балсамиране от NXT

Generation Mortuary Support.

На същото мнение е и патологът Ирене Сансано, която

заявява пред специализирания сайт healthfeedback.org, че

показаното във филма не демонстрира връзка между

ваксинацията срещу Covid-19 и образуването на съсиреци.

https://www.aap.com.au/factcheck/australian-students-did-not-die-in-covid-19-vaccination-drive/
https://www.snopes.com/fact-check/graphene-oxide-mrna-vaccines/
https://leadstories.com/hoax-alert/2021/06/fact-check-doctor-on-stew-peters-show-gives-no-proof-to-back-his-claim-that-chlorine-dioxide-has-cured-thousands-of-covid-19-patients.html
https://twitter.com/stewpeters__
https://factcheck.bg/kovid-19-i-zagovorat-za-namalyavaneto-na-svetovnoto-naselenie/
https://factcheck.bg/kovid-19-i-zagovorat-za-namalyavaneto-na-svetovnoto-naselenie/).
https://perma.cc/9Z44-9AKG
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32JG7UE
https://healthfeedback.org/claimreview/mike-adams-flawed-analysis-clot-embalmer-richard-hirschman-doesnt-demonstrate-link-between-blood-clots-and-covid-19-vaccines-epoch-times/
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В същото време работата на балсаматора в САЩ не

предполага да знае ваксинационния статус на починалия.

Пред сайта за проверка на факти "Лийд сторис" Джесика

Кот, пиар на Националната асоциация на балсаматорите в

САЩ, посочва, че "специалистите в тази сфера по никакъв

не са квалифицирани да вадят заключения за Covid

ваксини и кръвни съсиреци":

"Ние не сме медицински лица, лекари или учени".

И докато действително има такива документирани случаи

на съсиреци вследствие на само една от одобрените в САЩ

Covid ваксини - тази на "Джонсън&Джонсън", официалната

статистика показва, че тези случаи са 4 на 1 000 000

поставени дози.

За случаи на тромбози бе съобщено и след ваксинация с

препарата на "Астра Зенека". Но той така и не е разрешен

за употреба в САЩ.

Внезапно починали

Филмът "съветва" също така човек да напише в "Гугъл"

"died suddenly" и да отиде в секция "новини". Сред

появилите се на кадрите резултати действително има

новини за починали млади хора, а причината за смъртта

им остава неизвестна или не се съобщава. Но има

резултати, за които с два-три клика става ясно, че става

въпрос за жертва на автомобилна катастрофа (виж

скрийншота по-долу).И то през 2017 г. – далеч преди

пандемията.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://bnr.bg/horizont/post/101452829/v-sasht-postavat-na-pauza-vaksinata-na-djonsan-i-djonsan-prouchvat-trombozi
https://bnr.bg/horizont/post/101461291/novi-sluchai-na-redki-trombozi-sled-vaksinirane-s-astrazeneka-vav-velikobritania
https://www.sgvtribune.com/2017/05/18/man-killed-in-fiery-rosemead-suv-crash-identified/
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Или че вторичната причина за смъртта на даден човек e

Болестта на Крон. 

Сходен е случаят с кадър със заглавие за смъртта на актьор

"внезапно починал на 33". Пред сайта "Холивуд рипортър"

сестрата на починалия разказва, че смъртта му се дължи

на наранявания след падане. 

Кадри от филма показват и припадък на баскетболиста

Кейонте Джонсън. Който обаче се случва през декември

2020 г. – т.е. преди да е можел да бъде ваксиниран срещу

Covid-19. Освен това той не е починал, от миналия месец

отново e на терена.

https://www.huffpost.com/entry/son-died-unexpectedly-grief_n_633e01cde4b04cf8f369d425
https://www.expressandstar.com/news/local-hubs/wolverhampton/2022/11/10/tributes-paid-to-a-much-loved-wolverhampton-physiologist-who-died-suddenly-aged-51/
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/robert-cormier-dead-heartland-slasher-1235228795/
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Заключение

Внушенията във филма "Починал внезапно" за случаи на

внезапна смърт вследствие на ваксинация срещу Covid-19

са ПОДВЕЖДАЩИ. Зад филма стои човек, чийто

конспиративни твърдения по различни теми неведнъж са

били оборвани. По официални данни в САЩ девет души са

починали вследствие на ваксинация с препарата на

"Джонсън&Джонсън" и по никакъв начин не може да се

говори за масови случаи на внезапна смърт вследствие на

ваксините срещу Covid-19.

------------------

Този материал е изготвен по проекта

„Пилотни радио-проверки на факти за по-

надеждна медийна среда“

(#factcheckEI_BNR), изпълняван от

Фондация "Европейски институт" и

Българското национално радио с

финансовата подкрепа на Европейския

фонд за медии и информация (European Media and

Information fund) – EMIF. Отговорността за съдържанието,

подкрепено от Европейския фонд за медии и информация

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
https://www.europeaninstitute.bg/
https://bnr.bg/
https://gulbenkian.pt/emifund/emif-at-a-glance/
https://gulbenkian.pt/emifund/disclaimer


1/18/23, 9:48 AM Филм подвеждащо внушава пряка връзка между Covid ваксините и случаи на внезапна смърт - Проверка на факти

https://bnr.bg/factcheck/post/101746946/died-suddenly?fbclid=IwAR2WRUJsYbIpvRskIyzCVjTPjnI5roS6HZrY3UnJtZ9mWJgemicwhiTdhAQ 7/11

107
Shares

EMIF, е на автора и може да не отразява позициите на EMIF

и партньорите на фонда – Фондация „Калуст Гулбенкян“

(Calouste Gulbenkian Foundation) и Европейския

университетски институт (European University Institute).

Екипът на БНР за проверка на факти

поема ангажимент за проверка на

твърдения, които могат да подведат

слушатели и читатели по важни теми.

Сигнали можете да изпращате на имейл

reporter@bnr.bg Други материали от

Екипа за проверка на факти на БНР може да прочетете

на https://bnr.bg/factcheck
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