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Viimeisessä viestissäni kerroin teille globalistien suunnitelmasta planetaarista 

kansanmurhaa varten – Maapallon väestön massiivista vähentämistä, joka on jo 

kauan ollut sellaisten ihmisten unelma kuin Bill Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwab 

ja lusiferistinen "eliitt i", kaikkialla maailmassa valmistauduttaessa heidän "Suureen 

Nollaukseensa (Great Reset)", joka on jo käynnistetty.

Heidän menetelmänsä on ns. COVID-”rokotteet”, jotka tosiasiassa eivät ole 

rokotteita, vaan kokeellisia DNA:n ja RNA:n muuttavia myrkkyjä. Kerroin sinulle, 

kuinka – CDC:n omien VAERS-tietojen mukaan – yli puoli miljoonaa ihmistä yksin 

Yhdysvalloissa on kärsinyt vakavista ja kauhistuttavista sivuvaikutuksista, kuten 

aivohalvaus, sydämen vajaatoiminta, verihyytymät, aivohäiriöt, kouristukset, 

kohtaukset, halvaukset, Bell' in kasvohalvaus, aivo- ja selkäydintulehdukset, 

autoimmuunisairaudet, keskenmeno, hedelmättömyys, kuurous ja sokeus. Kerroin 

myös, että näiden "sivuvaikutusten" lisäksi yli 16 000 ihmistä on "virallisesti" kuollut 

näiden ruiskeiden seurauksena.

Tietenkin meidän on muistettava, että jos henkilö kuolee kahden viikon kuluessa 

rokotuksesta, niin terveysviranomaiset väittävät, että kuolemat ovat sattumaa, eikä 

niillä ole mitään tekemistä itse ruiskeiden kanssa. Tiedämme myös, että nämä ovat 

yksinkertaisesti CDC:n "virallisia" lukuja ja että vain 1–10 prosenttia kaikista 

haittavaikutuksista koskaan ilmoitetaan VAERS-järjestelmään (eli todelliset luvut ovat 
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10-100 kertaisia. Suom. huom.) Lisäksi CDC on useammin kuin kerran putsannut 

satoja tuhansia tapauksia, kun se on "tarkistanut (readjust)" yleisölle julkaistuja 

lukuja. Jos joku vielä luottaa MIHINKÄÄN CDC:n julkaisemiin "tietoihin" tai "lukuihin" 

koskien mitä tahansa, niin hänen pitäisi tutkituttaa päänsä.  

Meidän tulee myös muistaa, että näiden injektioiden vaikutukset kohdistuvat 

erityisesti lisääntymiselimiin tehden ihmisistä steriilejä loppuelämäkseen. Useat 

tutkijat ovat myös esittäneet kysymyksen: Miten käy pistoksen ottaneille äideille 

syntyneille vauvoille? Koska tiedämme, että nämä pistokset näyttävät vaikuttavan 

nimenomaan lisääntymiselimiin, niin tulevatko myös nämä vauvat steriileiksi 

loppuelämäkseen? Vastaus on: emme tiedä.

Tähän mennessä olet epäilemättä kuullut Detroitin ABC-uutisasemasta, joka julkaisi 

Facebookissa seuraavaa:  "Menetitkö rokottamattoman läheisen COVIDiin rokotteiden 

tultua kaikkien saataville? Jos olet valmis jakamaan perheesi tarinan, lähetä meille 

yhteystietosi. Saatamme tavoittaa tarinan, jota etsimme." 

Tämä asema, WXYZ, etsi kertomuksia "rokottamattomista", jotka kuolivat, koska 

kieltäytyivät ottamasta pistosta. He saivat yli 250 000 vastausta Facebook-postiinsa, 

mutta vastaukset eivät olleet sitä, mitä he toivoivat. Sen sijaan kaikki vastaukset 

tulivat ihmisiltä, joilla oli vakavia kauhistuttavia reaktioita pistokseen, tai läheisiä, 

jotka olivat kuolleet siihen. Eräs henkilö kirjoitti: ”Tunnen ihmisiä, jotka kuolivat 

tuskallisesti rokotteeseen. Haluatteko näitä kertomuksia? Joku toinen lähetti viestin: 

”Minulla oli setä ja serkku, jotka kuolivat pistokseen! Vävyni kuoli siihen ja kolme 

muuta ystävää." Ja eräs toinen henkilö sanoi: ”Isäni kuoli toisen Moderna-annoksensa

jälkeen.” Nämä ovat vain muutamia kommenteista. Kuten sanoin viimeisessä 

laskennassa juuri tällaisia oli 250 000 lisää. Ja tämä oli paikallinen Detroit 'in 

uutisasema. Vain Jumala tietää, kuinka moni on kuollut myrkkypistokseen.

Henkilökohtaisesti minulla oli pitkäaikainen ystävä, jonka vaimo on sairaanhoitaja ja jota vaadittiin 

piikittäytymään säilyttääkseen työpaikkansa. Pian senjälkeen ystäväni, hänen miehensä, 

yksinkertaisesti vain lakkasi hengittämästä ja kuoli sänkyyn hänen viereensä klo 2 yöllä. Kuolinsyy 

oli "selvittämätön", mutta tiedämme, että pistoksen saaneet levittävät joitakin hyvin outoja 

sairauksia niihin, joiden kanssa tulevat lähikontaktiin. Toinen tuttu elämänsä parhaissa voimissa 

38-vuotiaana oli yksi terveimmistä ja vahvimmista henkilöistä, joita olen tuntenut. Hän juoksi viisi 

mailia joka päivä, nosti painoja, työskenteli kovasti eikä hänellä ollut yhtään mitään lääketieteellisiä

ongelmia. Mutta… hän otti pistoksen. Yhden annoksen. Ja seuraavana päivänä hän oli kuollut 

useiden aivohalvausten jälkeen. Nämä ovat vain kaksi kertomusta ihmisistä, jotka voin todistaa 

henkilökohtaisesti.



Lukemattomat lääkärit, sairaanhoitajat ja muut ilmiantajat ovat valaisseet tilannetta vieläkin 

enemmän. Sairaalat estävät terveydenhuollon työntekijöitä ilmoittamasta VAERS-järjestelmään ja 

noudattavat myös ennalta määrättyä protokollaa sairaalaan otetuille. Siitä lisää myöhemmin.

Mutta ymmärrä tämä: "Rokottamattomat" eivät aiheuta mutaatioita ja "muunnelmia", jotka juuri nyt 

tekevät niin monet niin sairaiksi. Tänään näkemämme rutto on seurausta niistä, jotka ovat jo 

ottaneet yhden tai useamman pistoksen, kun heidän kehonsa karistavat ja levittävät 

piikkiproteiineja, joita pistokset tuottavat.

Mitä sitten on näissä pistoksissa? Olisi aika vaikeaa kenellekään jatkaa sen tosiasian 

kiistämistä, että ne mitä varmimmin sisältävät grafeenioksidia (Graphene Oxide). 

Niin monet lääkärit, tiedemiehet ja laboratoriot ympäri maailmaa ovat julkaisseet niin 

monia tutkimuksia, jotka osoittavat, että KAIKKI injektiot sisältävät korkeita 

pitoisuuksia grafeenioksidia – joidenkin mukaan jopa 95 % – että tämä on tosiasia, 

jota valehteleva media ei voi enää salata.

Nämä hälyttävät tiedot ovat saaneet maailman asiantuntijat, kuten lääketieteen 

Nobelin palkinnon saaja, tohtori Luc Montagnier, antamaan vakavan varoituksen, että 

meillä on tällä hetkellä ihmiskunnan historian suurin maailmanlaajuisen 

kansanmurhan vaara. Jopa mRNA-teknologian keksijä, tohtori Robert Malone, 

varoittaa näistä injektioista. Ja entinen Pfizerin varapresidentti ja johtava tutkija, 

tohtori Mike Yeadon, astui esiin varoittamaan ihmiskuntaa näistä äärimmäisen 

vaarallisista injektioista.

Nämä ja lukemattomat muut lääkärit ja tutkijat ovat löytäneet korkeita 

grafeenioksidipitoisuuksia sekä myrkyllisiä nanometallipitoisuuksia, joilla on 

magneettis-toksisia, sytotoksisia ja genotoksisia vaikutuksia, sekä tunnistaneet 

hengenvaarallisia parasiitteja. Nämä ainesosat muuttavat dramaattisesti verisoluja ja 

aiheuttavat massiivista veren hyytymistä ja ne leviävät kehon jokaiseen elimeen. 

Joissakin testatuista pistoksista on myös "itsensä kokoavaa (self-assembling)" 

nanoteknologiaa, kun taas toisissa näkyy monimutkaisten kiteiden muodostumista. 

Puhumattakaan, että ihmisen genomia on pysyvästi muokattu. Toisin sanoen nämä 

pistokset muuttavat ihmisen DNA:n ikuisesti. Eräälle rokotetulle henkilölle tehty 

ruumiinavaus osoitti piikkiproteiineja kirjaimellisesti jokaisessa kehon elimessä.

Pelissä on biljoonia (miljoonia miljoonia) dollareita Big Pharma'lle ja 

sairaalateollisuudelle. Muistat ehkä äskettäin vuotaneen puhelun Zoom-

konferenssissa lääkäreiden ja markkinointijohtajan välillä Novant Health New Hanover



Regional Medical Center'issä, joka on 20 sairaalan ja klinikan ryhmä, joka hoitaa 

potilaita Pohjois- ja Etelä-Carolinassa.

Tallenteella Mary Rudyk, lääketieteen tri. kertoo markkinointijohtaja Carolyn Fisherille

ja toiselle sairaalan työntekijälle haluavansa tehdä COVID-tilanteen "pelottavammaksi

yleisölle" kasvattamalla COVID-potilaiden määrää ja käyttämällä viestejä, jotka 

valheellisesti kertovat ihmisille: ”Ellette rokottaudu, tiedätte kuolevanne.”  

Samaan aikaan Joe Biden on määrännyt kaikki yritykset, joissa on vähintään 100 

työntekijää, pakottamaan lain määräämät injektiot. Yhdysvaltain armeija on määrätty  

saamaan injektiot. Sairaaloiden ja hoitokotien työntekijät on velvoitettu saamaan 

injektio, koska, kuten Biden totesi, "hänen kärsivällisyytensä on loppumassa" niitä 

kohtaan, jotka torjuvat pistokset. Ilmeisesti ihmiset eivät kuole tarpeeksi nopeasti 

hänen ja hänen taluttajiensa mielestä. On kuitenkin mielenkiintoista, että kaikkia EI 

vaadita piikitykseen – arvaa ketä. Valkoisen talon henkilökuntaa, CDC:n työntekijöitä, 

FDA:n työntekijöitä, postin työntekijöitä, NIAIDin työntekijöitä, Pfizer'in, Modernan ja 

Johnson & Johnson'in työntekijöitä sekä laittomia ulkomaalaisia. Eikö tämä jo puhu 

selvääkin selvemmin, mistä tässä todella on kyse?

Samaan aikaan sairaalat ja hoitokodit kaksin- ja kolminkertaistavat 

pistosvelvoitteitaan. Monet ovat kieltämässä kaikki uskonnolliset tai lääketieteelliset 

erivapaudet työntekijöiltä, joten nyt kaikkialla maassa on käynnissä joukkolähtö 

terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. Kun on valittava, ottaako todistetusti 

tappava injektio, vai menettää työnsä, he ovat päättäneet erota, tai heidät on erotettu.

Sairaala kuitenkaan EI missään tapauksessa ole nykyään se paikka, missä sinun 

kannattaa olla. Koska heitä on kannustettu listaamaan mahdollisimman monet 

"COVID-positiivisiksi", niin jos menet sairaalaan, on hyvin todennäköistä, että sinut 

julistetaan "COVID-positiiviseksi". Sitten heidän vakioprotokollansa alkaa.

Sen perusteella, mitä olen oppinut niiltä, joilla on omakohtaista kokemusta -- ja 

joistakin omista kokemuksistani – jos menet sairaalaan minkä tahansa tyyppisen 

ylähengitystieongelman kanssa, niin ET saa mitään, mikä todella auttaisi sinua 

tervehtymään. Useimpia lääkäreitä USA:ssa on kielletty määräämästä ivermektiiniä ja 

hydroksiklorokiinia – lääkkeitä, joiden on todistettu olevan aspiriinia turvallisempia ja 

joiden on myös todistettu olevan nopeasti vaikuttavia parannuskeinoja COVID-

virukseen.

Nämä halvat hengenpelastuslääkkeet ovat olleet kokonaan kiellettyjä Yhdysvalloissa 

ja jos onnistut löytämään lääkärin, joka on valmis määräämään niitä sinulle, sinun on 
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lähes mahdotonta löytää apteekki, joka toimittaisi reseptisi. Useimmilla apteekeilla on

voimassa koko yrityksen kattava käytäntö, että ne EIVÄT toimita Ivermectin- tai HCQ-

tilauksia edes lääkärin antamalla reseptillä.

Jos menet sairaalaan bakteerikeuhkokuumeen kanssa, sinulle kerrotaan, että sinulla 

ei ole "bakteerikeuhkokuume", vaan sinulla on "COVID-keuhkokuume" ja sinut otetaan

sisälle. Kun sinut on otettu sairaalaan, niin vaikka oma perhelääkärisi olisi määrännyt 

sinulle antibiootteja, ne lopetetaan välittömästi ja sinua aletaan hoitaa virallisella 

"COVID-protokollalla".

Useat lääkärit ovat kuitenkin sanoneet, että Remdesivir on itse asiassa bioase ja 

hyvin tappava. Sillä on pitkä lista ihmiskehoon kohdistuvia haittavaikutuksia, joista 

ensimmäinen on ylähengitysteiden ahdistus, jota seuraa nopeasti munuaisten 

vajaatoiminta, jota seuraa "peräkkäisiä elinten vajaatoimintoja". Tämä saa keuhkot 

täyttymään nesteellä; sitten potilas asetetaan hengityskoneeseen ja tukehtuu 

kuoliaaksi.

On ollut lukuisia raportteja perheistä, joiden läheisiä on sairaaloissa ja jotka on 

pohjimmiltaan lääketieteellisesti "kidnapattu". Potilaat eivät saa tavata 

perheenjäseniään; perheenjäseniltä ei hyväksytä mitään ehdotuksia eikä heillä ole 

mitään sananvaltaa läheisensä hoitoon ja potilailta on pääsy kielletty kaikkiin muihin 

lääkkeisiin.

Jos yrität kotiuttaa heitä, että voisit hoitaa heitä kotona, sinua pyydetään 

allekirjoittamaan lomake, jossa todetaan, että teet niin "vastoin lääketieteellisiä 

neuvoja" ja sitten varoitetaan, että koska kieltäydyit noudattamasta lääkärin neuvoja, 

vakuutus ei maksa, sairausvakuutus (medicare) ei maksa ja sinulla on edessäsi ei 

ainoastaan kuollut omainen vaan myös konkurssi.

Kun olen tutkinut tätä, raportti toisensa jälkeen, niin sairaalaprotokolla näyttää olevan

nyt sama kaikille kaikkialla Amerikassa: 1) Tunnistakaa potilas COVID-positiiviseksi, 

2) lopettakaa kaikentyyppisten antibioottien tai muiden lääkitysten käyttö, 3) antakaa 

välittömästi Remdesivir' iä, 4) laittakaa kuoleva potilas hengityskoneeseen. Tämä 

saattaa kuulostaa ankaralta ja julmalta ja sitä se ehdottomasti on. Perheet, jotka ovat 

kärsineet läpi tämän skenaarion, ymmärtävät, mistä puhun.

Ystävät, ÄLKÄÄ ottako pistosta – ja pysykää poissa sairaaloista hinnalla millä 

hyvänsä. Pitäkää immuunijärjestelmänne vahvana lisäämällä säännöllisesti C-

vitamiinia, D3-vitamiinia K2:n kera, kaliumjodidia, sinkkiä, N-asetyylikysteiiniä ja

kversetiiniä . Voit vielä löytää näitä lisäravinteita saatavilla – ota mahdollisimman 



hyvää laatua. Mutta älä odota. On jo puhuttu näiden lisäravinteiden tekemisestä vain 

reseptillä saataviksi ja tiedäthän, että jos se edistää tällä hetkellä asioita ajavien 

kansanmurhahullujen tavoitteita, niin siihen ei välttämättä mene kovin kauan, 

ennenkuin se tapahtuu.
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