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Oikeudella rikoksille ihmisyyttä vastaan ei saa olla rajoituksia. – Simon Wiesenthal  ,

Holokaustin kauhu ei ole siinä, että se poikkesi ihmisten normeista; se on siinä, että se ei 

poikennut. Se, mitä tapahtui, voi tapahtua uudelleen toisille, ei välttämättä juutalaisille, muiden 

toimesta, ei välttämättä saksalaisten. Olemme kaikki mahdollisia uhreja, mahdollisia tekijöitä, 

mahdollisia katselijoita --  Yehuda Bauer,  Israelilainen historioitsija ja Holokaustin tutkija. 

Kun historia katsoo taaksepäin, haluan ihmisten tietävän, että natsit eivät pystyneet 

tappamaan miljoonia ihmisiä ja pääsemään siitä kuin koira veräjästä.—Simon 

Wiesenthal

Ensin COVIDin pysäyttämiseen tarvittiin kaksi v iikkoa, sitten ”rokote”. Välissä oli 

talouden tuho. COVID-influenssa (keuhkoista löytyvät tyypit A ja B), jonka 

toipumisaste on 99,75%, muuttui kahden vuoden jatkuvaksi painajaiseksi. Tuhannet 

kuolivat tarpeettomasti ilman turvallisia ja halpoja lääkkeitä. Tohtori Peter 

McCullough'n mukaan nämä lääkkeet olisivat pelastaneet 85% potilaista, joilla oli 

muita sairauksia. Muista, että nuo vanhukset kuolivat yksin -- pahuutta, jollaista ei ole

koskaan ennen nähty täällä Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain tilastot ovat pelottavia ja lupaan teille, että nämä tilastot ovat paljon 

raportoituja korkeampia. Hallituksen tilastojen mukaan elokuun puoliväliin mennessä 

oli 13 627 kuolemantapausta ja 2 836 646 haittatapahtumaa (se on lähes 3 miljoonaa 

vammaa) ja 1429 sikiön kuolemaa raskaana olevilla naisilla. Link (VAERS)  
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Ivermektiini - Riistetty COVIDin ehkäisy- ja parannuskeino

American Medical Association (AMA), American Pharmacists Association (APhA) ja 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ovat vaatineet lopettamaan 

välittömästi ivermektiinin määräämisen, jakelun ja käytön COVID-19:n ehkäisemiseksi tai sen 

hoitamiseksi kliinisten tutkimusten ulkopuolella.

Wall Street Journal julkaisi tuoreen artikkelin siitä, että Federal Drug Administration 

(FDA) ja Centers for Disease Control (CDC) ovat varoittaneet loislääke ivermektiinin 

käytöstä COVID-19:n ehkäisyyn tai hoitoon.

Toiset artikkelit ovat väittäneet, että ivermektiiniä käytetään vain loisten torjunta-

aineena eläimille. Kuitenkin vuonna 2019 julkaistu CDC:n ennaltaehkäisyohje   

pakolaisille osoittaa, että se oli säännöllinen osa loisten tuontia Yhdysvaltoihin 

estävää ohjelmaa.

"Nämä ohjeet ovat suosituksia Kansainvälisen Siirtolaisjärjestön (IOM) lääkäreille ja 

muille paneelilääkäreille, jotka antavat oletettavasti tarvittavaa hoitoa suolistoloisten 

varalta ennen ulkomaille lähtöä", asiakirjassa lukee. Linkki   

Mutta ei siinä kaikki!

Tohtori Paul Marik on lääketieteen historian toiseksi eniten julkaistu kriitt isen hoidon 

lääkäri, jolla on yli 500 vertaisarvioitua artikkelia ja kirjaa, 43 000 työnsä tieteellistä 

lainausta ja tutkimuksen "H"-indeksi   korkeampi kuin monella Nobel-palkinnon saajalla.

Marik on maailmankuulu "Marik Cocktailin" luojana, joka on vallankumouksellinen 

cocktail halpoja, turvallisia, geneerisiä, FDA: n hyväksymiä lääkkeitä, ja vähentää 

dramaattisesti sepsiksen (verenmyrkytys) kuolleisuutta 20-50 prosenttia kaikkialla 

maailmassa. Marik kauhistui sitä, että covid-tautia sairastavia käskettiin ottamaan 

Tylenolia, juomaan vettä ja odottamaan rokotetta; hän näki sen lääketieteellisenä 

nihilisminä.

Yhdessä neljän lähimmän ystävänsä kanssa, jotka sattuivat olemaan maailman 

parhaita akateemisia kriittisen hoidon lääkäreitä, hän haastoi heidät auttamaan 

itseään löytämään protokollan covid-19:n hoitamiseksi. Heidän läpimurtonsa vuoden 

2020 alussa keskittyi Ivermektiiniin; sama lääke, jota annettiin presidentti Trump'ille 

hänen ollessaan sairaalassa Covidin takia, vaikka hän ja valtamedia väittivät hänen 

saaneen hoitoa Fauci'n ja Big Pharma'n Remdesivir'illä ja Regeneron'illa.
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Viisi lääkäriä julkaisivat läpimurtonsa reaaliajassa voittoa tavoittelemattoman 

tutkimusryhmänsä Front Line COVID-19 Critical Care Alliance -verkkosivustolla 

(www.flccc.net), joten lääkärit kaikkialla maailmassa voivat löytää ne ja käyttää niitä 

välittömästi. Heidän protokollansa on saatavana täällä ja Ivermectin on sisällytetty 

täällä. Ranskassa reseptivapaa Ivermectin on turvallisempi kuin Tylenol ja ”yksi 

turvallisimmista lääkkeistä, mitä koskaan on annettu ihmiskunnalle, jota on annettu 

3.7 miljardia annosta 40 vuoden aikana  ja on ollut vain äärimmäisen harvoja 

vakavia sivuvaikutuksia”, tohtori Marik sanoi. 

Monet huomattavat lääkärit ja tutkijat ympäri maailmaa uskovat, että tohtorit Marik, 

Kory, Meduri, Varon ja Iglesias ansaitsevat lääketieteen Nobel -palkinnon. 

Huomaa, että Ivermektiinin löytäneet lääkärit saivat vuonna 2015 Nobel -palkinnon 

löydöstään. WHO listaa Ivermektiinin "keskeiseksi (essential) lääkkeeksi" globaalille 

terveydelle. Tällä hetkellä on ainakin 104 tutkimusta, joista 66 on vertaisarvioitu 7. 

elokuuta 2021 mennessä ja jotka osoittavat, että Ivermektiini ei ole vain 

hopealuotihoito (silver-bullet treatment) COVID-19:lle, vaan myös erittäin tehokas 

ennaltaehkäisijä sille. FDA valehteli ivermektiinistä sanoen, että se on vaarallinen ja 

jopa tappava, vaikka se itseasiassa  on parannuskeino COVIDiin. Sen sijaan Fauci'n 

Remdesiviriä ja Regeneronia käytettiin 10 kuukauden ajan vuonna 2020. Se ei 

pelastanut elämää, vaan Remdesivir itse asiassa aiheutti munuaisten vajaatoimintaa.

Vuosikymmeniä vanhojen elämää pelastavien lääkkeiden, atsitromysiini, steroidit, 

hydroksiklorokiini ja ivermektiini tarkoituksellinen kieltäminen ja se, ettei ihmisiä 

hoideta monilla lisäravinteilla, johtaa yhteen johtopäätökseen. Hyydytyspiikki (clot 

shot) on ihmiskunnan joukkotuho.

Tammikuussa 2021 New York'ilainen tuomari pelasti 80-vuotiaan naisen hengen 

määräämällä sairaalan antamaan hänelle ivermektiiniä. Tämän parasiitt ilääkkeen on 

osoitettu tappavan Sars-coV-2 48 tunnissa. Monash'in yliopiston tutkijat Melbournessa

Australiassa työskentelivät Peter Doherty -infektio- ja immuniteetti-instituutin kanssa. 

He osoittivat, että Ivermektiini vähensi soluviljelmässä esiintyvää COVID-19-viruksen 

RNA:ta jopa 93 prosenttia 24 tunnin kuluttua ja 99,8 prosenttia 48 tunnin kuluttua, 

jolloin koronaviruksen RNA:n määrä oli noin 5000 kertaa pienempi, mikä viittaa 

siihen, että lääke voi mahdollisesti hävittää viruksen. 

Tohtori Ryan Cole kertoo meille vieläkin enemmän. Hän toteaa: "Dr. Peter McCullough

Texasista, on maailman julkaistuin kardiologi ja julkaistuin COVID-lääkäri, jolla viime 
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vuonna oli yli 50 COVID -artikkelia. McCullough -protokollia käyttäneiden kuolleisuus 

on 86% alhaisempi kuin sairaaloissa. ”

”Argentiinassa tohtori Carvallon ehkäisykokeet, joissa oli monia näistä varhaisista 

hoidoista ja ennaltaehkäisevistä hoidoista, osoittivat 100%:n ehkäisyä Sars-coV-2:n 

saamiselle potilailla, jotka saivat ennaltaehkäisevää ivermektiiniä. Ivermektiinin 

molekyyli ei ainoastaan käsittele loisia, vaan sillä on 22 vaikutusmekanismia Sars-

coV-2:ta vastaan, sillä on seitsemän tai kahdeksan virustorjuntamekanismia ja 

sillä on useita immuunimodifikaatiomekanismeja  (immune modification 

mechanism). Tohtori Carvallo'n tutkimuksessa terveydenhuollon työntekijät ottivat 

kahden kuukauden ajan yhden ivermektiinin viikossa, eikä kukaan saanut COVID 

-tautia. Lumelääkeryhmässä (placebo control group), jossa oli 400 ihmistä, 57% sai 

COVID -taudin. Näin tehokkaasti Ivermektiini ehkäisi sairaalaympäristössä. Samaa ei 

voi sanoa näistä "rokotteista".

Globaalit valheet, totalitaarinen valvonta

Eräs CDC:n tutkimus totesi, että yli 80 prosentilla Yhdysvaltain aikuisista  on jonkin 

verran immuniteettia COVID-taudille huomauttaen, että tartunta antaa samanlaisen 

suojan kuin COVID-pistokset. Ei, COVID-piikit eivät anna immuniteettia, jonka Jumala

on toimittanut kehoomme. Se on elinikäinen, jos olemme saaneet COVIDin ja 

toipuneet siitä olipa kyseessä sitten vähäinen tapaus, oireeton tapaus, tai tapaus, 

joka sai sinut vuoteeseen pariksi viikoksi. Kuten edellisessä artikkelissani   selitettiin, 

luonnollinen immuniteetti on elinikäinen ja se on tallennettuna luuytimesi plasmassa 

ja luusi ja muistisi B-solut tarkkailevat vertasi uuden tartunnan merkkien varalta.

Terveysosastojen ja osavaltion poliitikkojen totalitaarinen valvonta on käynyt 

drakoniseksi. Mississippin osavaltion terveysministeriö antoi 22. elokuuta varoituksen,

jossa koronavirustartunnan saaneet henkilöt määrättiin eristettäväksi vähintään 10 

päiväksi, tai heitä uhkaa 5 vuoden vankeusrangaistus ja jopa 5 000 dollarin sakko… 

brutaaleja rangaistuksia viruksesta, josta toipumisaste on 99,75%.

Hoitajia irtisanotaan  , jos he kieltäytyvät pistoksesta. He eroavat ja julkaisevat 

näkemänsä ja lähtönsä syyt. He puhuvat   myös rokotevammoista ja raportoinnin 

puutteesta rokotteiden haittavaikutusten raportointijärjestelmälle (VAERS).

FBI toimii kuin Itä-Saksan Stasi, joka kehottaa ystäviä, perhettä ja naapureita 

raportoimaan toisistaan  . He ovat onnistuneet näissä tavoitteissa ja tavoite pitää 

nuorempi sukupolvi eristyksissä toimii monilla alueilla. Nuorilla on vähemmän ystäviä   

ja itsemurhien määrä on noussut huimasti. 
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Jos et ole vielä saanut rokotusta COVID-tautiin, et ole oikeutettu hengenpelastavaan 

terveydenhuoltoon… CNN:n Don Lemon'in mukaan  . ”Jos et aio rokottautua, et halua 

harjoittaa sosiaalista etäännyttämistä, et halua käyttää maskia, niin et ehkä halua 

mennä sairaalaan, kun sairastut”, Lemon sanoi CNN-toverilleen Chris Cuomo  'lle 

tiistai-illan episodissa ”Don Lemon Tonight”.

"Tiedän, että se kuulostaa ankaralta", Lemon jatkoi, "mutta teet tilaa ihmisille, jotka 

tekevät asioita oikein." Joo Don, "Minun ruumiini, minun valintani" ei ota huomioon, 

milloin on kyse ruumiillisesta lääketieteellisestä koskemattomuudesta, vain 

syntymättömän tappamiseksi. Yeah Don, “My body, my choice” doesn’t count when it’s

for bodily medical integrity, only for killing the unborn .

Sitä tapahtuu jo. Ihmisiltä evätään normaali terveydenhuolto   COVIDin takia. Hoitajat 

ovat työskennelleet yli vuoden ilman rokotusta. Ovatko he yhtäkkiä uhka pysymällä 

rokottamattomina? Lääkäreitä jää eläkkeelle tähtit ieteellistä vauhtia ja pula 

terveydenhuollon tarjoajista, lääkäreistä ja hoitajista on vaarallisella tasolla.

Valitettavasti useimmat amerikkalaiset kuuntelevat edelleen tovereitaan omassa 

Pravda   -valtamediassamme ... mutta jotkut ovat heräämässä.

Fighting Back Vastustusta

Mutta jotkut panevat hanttiin, jopa Kalifornian Novato'ssa. Ryhmä asettaa ilmoituksia 

paikallisten yritysten oville  , joissa varoittaa niitä vaatimasta rokotuksia ehtona 

sisäänpääsylle. 

Sairaalat, jotka hoipertelevat jo lisääntyvistä Covid-19-tapauksista, ovat kohtaamassa

uuden pandemiataistelun: oikeudenkäyntejä hengityskoneissa olevien potilaiden 

huoltajilta, jotka vaativat ivermektiinihoitoa  . Ja tuo halpa ja turvallinen lääke pelastaa 

elämää.  

Kate Dalley radio-ohjelmasta Kate Dalley pelasti miehensä hengen, koska tiesi oikean

COVID -protokollan mainostettujen mutta tappavien AMA-, NIH-, CDC- ja FDA 

-sairaalakäytäntöjen tilalle, joihin kuuluu happi, pieniä annoksia steroideja ja 

hengityskoneet. Hän pelasti miehensä ja ivermektiini oli osa vastausta  .

Epoch Times raportoi  , että Floridan terveysministeriö alkaa sakottaa yrityksiä 5 000 

dollaria rokotepassikieltorikkomuksista.
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Vastustus rokotusvaltuuksia kohtaan kasvaa   kymmenillä tuhansilla… meidän on 

edelleen levitettävä totuutta.

Japani

Rokotusasteiden noustessa myös COVID-19:n Delta-varianttitapaukset lisääntyvät. 

Itse asiassa Japani rikkoi ja rikkoo edelleen   omia ennätyksiään koskien COVID-19-

tapauksia tänä kesänä. Japanin keskimääräinen seitsemän päivän COVID-19-huippu 

oli 1361 uutta tapausta 7. elokuuta 2020. Se oli maan korkein luku tuona vuonna 

ilman rokotteita. Elokuun 26. päivänä 2021 Japanissa tuo seitsemän päivän 

keskimääräinen huippu oli 23 065 uutta COVID-tapausta, mikä on 1600% enemmän 

kuin vuoden 2020 huippu, kiitos pistoksen. 

Japani havaitsi myös metallihiukkasia injektiopulloissa ja keskeytti 1,63 miljoonaa 

Moderna -annosta 26. elokuuta. [Link] Japanin terveysministeriö sanoi, että Moderna 

-injektiopulloista löytyi metallihiukkasia, jotka ” tarttuivat magneettiin  ”. Yhteensä kolme

erää Moderna -injektiopulloja kahdeksasta rokotuspaikasta poistettiin kierrosta. Erät 

valmisti Espanjassa Rovi Laboratories   -niminen yritys. Tutkijat ovat edelleen 

päättämässä, mitä aine on. Ongelma kuitenkin paheni 29. elokuuta.

Vielä miljoona Moderna -annosta poistettiin kierrosta Japanissa sunnuntaina, mikä 

nostaa poistojen määrän yhteensä 2,63 miljoonaan annokseen. Okinawa'n ja Gunma'n

prefektuurien (poliittisten osastojen) virkamiehet sanoivat, että saastuneet 

injektiopullot pakottivat keskeytyksen. Japan Times'in mukaan   ainakin kaksi miestä, 

30 ja 38-vuotiaat, kuolivat saatuaan saastuneet Moderna -injektiot. Gunma'n 

viranomaiset löysivät ”mustaa ainetta” useista Moderna -injektiopulloista. Okinawa'n 

injektiopulloista löytyi vaaleanpunaista   ainetta.

Japanin media toisteli puheenaiheita puolustaakseen Modernaa, joka totesi, ettei ollut

mitään näyttöä, että heidän ruiskeensa tappoivat nuo miehet. Japani käyttää edelleen 

ivermektiiniä ja lääke on turvannut Japanin paremmin kuin injektiot.

Se on nyt vahvistettua tiedettä, että COVID-injektiot aiheuttavat ns. COVID Delta-

variantin. Mutta älä odota mitään syyllisyyden myöntämistä WHO:lta ja/tai CDC:ltä 

pian.

Valehteleva FDA

Marion Gruber, FDA:n rokotteiden tutkimus- ja tarkastustoimiston (OVRR) johtaja ja 

32-vuotinen viraston veteraani, on ilmoittanut lähtevänsä lokakuun lopussa ja OVRR:n

https://www.fiercepharma.com/pharma/moderna-suspends-1m-more-vaccine-doses-after-death-2-japan-and-more-contaminants-found
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apulaisjohtaja Phil Krause, joka on ollut FDA:ssa yli 10 vuotta, lähtee myös 

marraskuussa. Link 

On huolestuttavaa, että poliitt iset voimat ovat ajamassa COVID -passeja, joita Gates 

-säätiö on rahoittanut yhdessä Rockefeller-säätiön kanssa   muka WHO:n puolesta. 

Gates ajaa täydellistä tietokantaa jokaisesta maailman ihmisestä WHO:n 

ylläpidettäväksi. 

Kaksi FDA:sta lähtevää ihmistä eivät halua olla osa tätä agendaa, mutta Valkoinen 

Talo ei koskaan kerro totuutta eikä tutki Gates'ia, Rockefeller-säätiötä ja WHO:ta. On

ihmisiä, jotka ovat vakavasti huolissaan siitä, mitä tapahtuu. Valkoinen Talo ilmoittaa  

tehosterokotuksista, rokottaa lapsia ja kiertää FDA:n kokonaan. FDA koki suurta 

painetta hyväksyä mRNA-hyydytyspiikit, mikä normaalisti vie 12 vuotta. He kiirehtivät 

hyväksynnän ulos alle vuodessa, itseasiassa kuukausissa ja nyt Biden'in hallinto 

painostaa työnantajia irtisanomaan ihmiset, jotka kieltäytyvät rokottautumasta. Link 

Gates, jonka hänen eugeniikkaa rakastava isänsä indoktrinoi uskomaan, että 

maailman väestöä on vähennettävä, ei ole kiinnostunut luomaan rokotteita 

ihmiskunnan pelastamiseksi. Hän ja Fauci rahoittivat Remdesiviriä, kallista lääkettä, 

joka ei auttanut pelastamaan elämää. Hän ja Rockefeller-säätiö haluavat vähentää 

maailman väestöä, kuten tyypilliset elitistit usein tekevät, koska luulevat olevansa 

jumalia. Nämä ovat vaarallisia ihmisiä, jotka historia eräänä päivänä listaa Adolf 

Hitlerin rinnalle, joka uskoi rotuhygieniaan. 

Life Site News raportoi  , että Israel, Itävalta ja Kroatia vaativat kansalaisia 

täydentämään pistoksensa johtuen heikkenevästä rokotesuojasta, tai menettämään 

rokotepassinsa. Arvaan, että ihmiset eivät kuole tarpeeksi nopeasti. Tämä ei ole 

mahdotonta Yhdysvalloissa, missä Biden'in hallinto on ilmoittanut suunnitelmista 

tuleville tehostepiikeille.

Johtopäätös

Ei ole loppua sille pahuudelle, jota näemme tapahtuvan kaikkialla maailmassa, mutta 

voimme oppia menneisyydestä. 

Jokaisessa pahassa liikkeessä on sieluja, jotka seisovat pahuuden tulvaa vastaan 

suurella henkilökohtaisella hinnalla. Olemme nähneet monia loistavia lääkäreitä ja 

tutkijoita, jotka vaarantavat kaiken. Toisen maailmansodan aikana yli seitsemänsataa 

pastoria ja pappia heitettiin keskitysleireille, koska heillä oli vakaumuksensa rohkeus 

ja ”he eivät pitäneet omaa elämäänsä rakkaana”. Dietrich Bonhoeffer ja Martin 

https://www.lifesitenews.com/news/countries-now-cancelling-covid-vaccine-passports-for-those-without-booster-shots/
https://www.armstrongeconomics.com/?cat=taxes&page=3&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_9AMSif_DLlX137O44PDetKaJelSJZnj4ibCBYaLxtME-1632410553-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQmR
https://www.armstrongeconomics.com/?cat=taxes&page=3&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_9AMSif_DLlX137O44PDetKaJelSJZnj4ibCBYaLxtME-1632410553-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQmR
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/top-2-fda-people-overseeing-vaccines-are-quitting-because-they-are-being-ignored/
https://www.rt.com/usa/533581-fda-vaccine-heads-quit-oversight/


Niemöller tiesivät, että elämän päämäärä ei ollut elää kauan, vaan mikä tärkeintä, 

varmistaa, että olemme uskollisia maksoi mitä maksoi. Meillä on paljon opittavaa 

sellaisilta miehiltä ja myös naisilta, sillä he osoittavat meille tietä, kun 

vakaumuksemme ovat ristiriidassa valtion politiikan kanssa. Link 
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