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Parempi apinarokko kuin isorokko. Jos puhuisimme nyt isorokosta, tilanne - jos se pitää paikkansa 

- olisi todella kauhistuttava ihmiskunnan kannalta.

Vain harvat sanovat sen, mutta minä sanon: Että apinarokko leviää ihmisiin, johtuu siitä, että sitä 

on muokattu niin, että se voi tehdä niin toimintakyvyn parantamista (gain of function) koskevan 

tutkimuksen avulla. Richard Preston'in kirjassa The Demon in the Freezer (Paholainen 

pakastimessa), joka käsittelee pääasiassa isorokkoa, kerrotaan yksityiskohtaisesti pyrkimyksistä 

ensin hävittää tämä kauhea tauti ja sitten löytää menetelmiä - uskokaa tai älkää - sen viriiliyden 

lisäämiseksi. Tämä kirja on kirjoitettu vuonna 2002 ja 20 vuodessa geenitutkijat ovat voineet 

täydellistää taitonsa, ei vain isorokon vaan myös apinarokon osalta?

Ellet koskaan ole lukenut kuvausta isorokon kauhuista ja haluat olla täysin kauhuissasi koskien 

sitä, miten tarttuva ja tappava se on, sekä osata suuresti arvostaa sitä, miten biotason 4 

laboratoriot toimivat, niin pidät tämän kirjan kertomusta kiehtovana, kuten minäkin. Kirjoittaja 

käsittelee pernaruton käyttöä bioaseena, jota käytettiin syyskuun 11. päivän 2001 WTC-iskujen 

yhteydessä ja tutkii sen ja isorokon risteytymistä sekä pernaruton ja isorokon mahdollista 

yhdistelmää aseistettuna, geneettisesti muunneltuna tuomiopäivän skenaariona. Kaikkea kivaa, 

kuten voit kuvitella.

Yksityiskohtaisesti ja laajasti kerrotaan, miten hiirirokkoa (mousepox) on ensin pyritty 

vahvistamaan niin, että sen tappavuus murtautuisi rokotteiden tai immuniteetin läpi ja miten tutkijat 

ovat tehneet saman isorokon kanssa. Apinarokosta puhutaan kautta kirjan, mutta ei niin laajasti, 

kuin näistä muista tarttuvista viruksista.

Yksi asia, jonka otin kirjasta mukaan, erityisesti nykyisen apinarokkopelon yhteydessä, jota media 

levittää, on se, miten näitä rokotteita voidaan DNA-muokata tehokkaammiksi. Se on yksi 

tärkeimmistä seikoista. Tämän alan tutkijat ja tiedemiehet eivät koskaan tyydy siihen, että kaikki on

hyvin.

Yhtäkkiä eri puolilla maailmaa puhkeaa apinarokkoa. Aiemmin apinasta ihmiseen tarttuminen oli 
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mahdollista, mutta harvinaista. Mielenkiintoista on, että isorokko ei voinut siirtyä ihmisestä apinaan.

Tutkijat eivät voineet antaa sen olla näin. Isorokon hävittämisen jälkeen vuonna 1978 tehdyissä 

kokeissa (haloo - se HÄVITETTIIN syystä) annettiin lupa tehdä yksi viimeinen koe apinoiden 

tartuttamiseksi. Tutkijat onnistuivat. Kysymys kuuluu siis: Jos joku haluaisi aloittaa 

maailmanlaajuisen pandemian aiemmin harvinaisesta apinarokkotartunnasta ihmisiin, mitä hän 

tekisi? Vastaus on: Tutkijoilla olisi vapaat kädet tehdä siitä entistä tarttuvampi. Ottaen huomioon, 

mitä olemme nähneet parin viime vuoden aikana COVIDin toimintakyvyn lisääntymisen (gain of 

function) manipuloinnista, voiko kukaan täysijärkinen uskoa, että tämä on luonnossa esiintyvä 

tapahtuma?

Kuten käy ilmi, meillä on vihjeitä, jotka viittaavat siihen, että tämä on suunniteltu, aivan kuten 

COVID. Sattumalta (hah hah -  jos uskot sattumiin, olet äärimmäisen naivi) maaliskuussa 2021 

tehtiin simulaatio mahdollisesta - odota sitä - apinarokon puhkeamisesta. Vielä suurempi 

yhteensattuma (anteeksi, kun puhdistan kurkkuni) oli se, että simulaation mukaan apinarokko-

epidemia alkaisi toukokuun 2022 puolivälissä. Ovatko nämä ihmiset ennalta tietäviä, vai mitä?  

Aivan kuten Event 201 -simulaatio pidettiin muutamaa kuukautta ennen COVIDin alkua ja kaikkine 

vastaavine skenaarioineen, niin myös Münchenin turvallisuuskonferenssin kanssa yhteistyössä 

toteutettu vuoden 2021 pöytäharjoitus (2021 Tabletop Exercise). Et tietenkään ikinä arvaa, KUKA 

osallistui simulaatioon. Jos arvelit villisti, että Bill & Melinda Gates -säätiöllä, CDC:llä ja suurten 

lääketehtaiden johtajilla oli osuutta asiaan, voitat palkinnon; ilmainen rokotus sinulle ja perheellesi.

Kerroinko sinulle, että Biden'in hallinto on tilannut miljoonia annoksia apinarokkorokotetta 119 

miljoonalla dollarilla? Heillä on halutessaan mahdollisuus ostaa rokotteita vielä 180 miljoonalla. 

Sinun etusi on nimittäin sydämen asia hallituksellemme. 

Ukrainan biolaboratoriot tulevat luonnollisesti mukaan kuvaan ja ne ovat myös mahdollinen lähde 

tämän taudin geneettisen rakenteen apinoimiselle. Minulla ei ole mitään tekemistä Venäjän ja 

Ukrainan välisen konfliktin kanssa, mutta olen nähnyt raportteja, joiden mukaan Putin on 

nimenomaan pyrkinyt tuhoamaan nämä Yhdysvaltojen rahoittamat biolaboratoriot juuri tähän 

tilanteeseen liittyvien vaarojen vuoksi.

Maailman Terveysjärjestö on hyväntahtoisesti koonnut apinarokkoa koskevan tietosivun, että 

voisimme kaikki olla täysin tietoisia. Mielenkiintoista on, että isorokkorokote toimii apinarokkoa 

vastaan. Kuitenkin henkilöt, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, voivat olla vaarassa. Tätä 

voi ihmetellä, kun otetaan huomioon VAIDS-epidemia eli rokotteella hankittu 

immuunipuutosoireyhtymä, joka on "salaperäisesti" puhjennut sen jälkeen, kun COVID-rokotteen 

antaminen aloitettiin. Jos henkilön immuunijärjestelmä on heikentynyt ja hän ottaa isorokko- tai 

apinarokkorokotteen, miten se toimii? Toinen kiehtova yksityiskohta sen leviämisessä on varoitus, 

että se esiintyy pääasiassa homoseksuaalien yhteisössä. Se voi olla totta, mutta on myös totta, 

että monet, monet ihmiset ovat nyt immuunipuutteisia.

Mitä eroa on oireissa apinarokon ja isorokon välillä, koska annoin edellä lausunnon, että olen 
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kiitollinen, ettei tämä epidemia ole pahinta lajia?

Apinarokko on verrattain lievä. CDC:n mukaan se tuntuu aluksi flunssalta. Kun se etenee, 

kohteeseen tulee märkärakkuloita, vaurioita ja rupia. Olet luultavasti nähnyt kuvia - jos et ole, tässä

on muutamia. Apinarokon kuolemantapausten ennuste vaihtelee yhdestä prosentista 10 

prosenttiin. Jos tautia on vahvistettu toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävällä (gain of function) 

tutkimuksella, niin kuka tietää, miten se voi tarttua ja levitä, tai tappaa enemmän?

Isorokko on aivan toinen peto, jonka kuolleisuus on yli 30 prosenttia - todella demoni, kuten 

mainitsemassani kirjassa The Demon in the Freezer kuvaillaan. Siinä on kuvaus miehestä, joka 

sairastui isorokkoon vuonna 1970:

Punaiset alueet levittäytyivät läiskiksi Peter Los'in kasvoille ja käsivarsiin ja muutamassa tunnissa 

läiskät puhkesivat meriksi pieniä näppylöitä. Ne olivat terävän tuntuisia, eivät kutisseet ja iltaan 

mennessä ne peittivät hänen kasvonsa, käsivartensa, kätensä ja jalkansa. Näppylöitä nousi hänen

jalkapohjiinsa ja kämmeniinsä ja niitä nousi myös hänen päänahkaansa ja suuhunsa. Yön aikana 

näppylät kehittivät pieniä, rakkulaisia päitä ja päät kasvoivat yhä suuremmiksi. Niitä nousi koko 

hänen kehoonsa samalla nopeudella kuin ohra peltoon, joka itää sateen jälkeen. Ne tulivat 

hirvittävän kipeiksi ja laajenivat paiseiksi. Ne olivat vahamaisen kovan näköisiä ja näyttivät 

kypsymättömiltä. Hänen kuumeensa nousi äkillisesti ja alkoi kiihtyä. Pyjaman hankaus ihoa vasten

tuntui paahtavalta tulelta. Hän oli terävästi tajuissaan ja hyvin, hyvin peloissaan. Lääkärit eivät 

tienneet, mikä häntä vaivasi.

Torstai-aamuun 15. tammikuuta mennessä hänen kehonsa oli muuttunut nuppumaisten 

rakkuloiden massaksi. Niitä oli kaikkialla, jopa hänen sukuelimissään, mutta eniten niitä oli hänen 

kasvoillaan ja raajoissaan. Tämä tunnetaan isorokon keskipakoisena ihottumana (centrifugal rash).

Se näyttää kuin, jokin voima kehon keskellä ajaisi ihottumaa ulos kohti kasvoja, käsiä ja jalkoja. 

Hänen suunsa sisäpuoli, korvakäytävät ja poskiontelot olivat märkärakkuloilla ja myös peräsuolen 

limakalvo saattoi olla rakkuloilla, kuten vakavissa tapauksissa käy. Silti hänen mielensä oli kirkas. 

Kun hän yskäisi, tai yritti liikkua, tuntui kuin iho vetäytyisi irti kehosta ja halkeaisi, tai repeytyisi. 

Rakkulat olivat kovia ja kuivia, eivätkä vuotaneet. Ne olivat kuin ihoon upotettuja kuulalaakereita, 

joiden pinta tuntui pehmeältä ja samettiselta. Jokaisen rakkulan keskellä oli kuoppa. Niitä paineisti 

opaalinhohtoinen mätä.

Märkärakkulat alkoivat koskettaa toisiaan ja lopulta ne yhdistyivät yhteen sulautuviksi levyiksi, 

jotka peittivät hänen kehonsa kuin mukulakivikatu. Iho repeytyi pois aluskerroksistaan suurelta 

osin hänen vartalostaan ja hänen kasvojensa märkärakkulat yhdistyivät nesteellä täytetyksi 

kuplivaksi massaksi ihon alle, joka irtosi aluskerroksistaan ja muuttui pussiksi, joka ympäröi hänen 

päänsä kudoksia. Hänen kielensä, ikenensä ja kova suulakihalkionsa olivat täynnä 

märkärakkuloita, mutta hänen suunsa oli kuiva, ja hän pystyi tuskin nielemään. Virus oli irrottanut 

ihon hänen kehostaan sekä sisältä että ulkoa ja kipu näytti melkein ylittävän ihmisen sietokyvyn.
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Huomautus: osa isorokkoprosessia on sytokiinimyrskyn kehittyminen.

Sytokiinit ovat verenkierrossa kulkeutuvia sanansaattajia. Immuunijärjestelmän solut käyttävät niitä

viestittääkseen toisilleen, kun immuunijärjestelmä reagoi hyökkäykseen. Sytokiinimyrskyssä 

viestinvälitys menee sekaisin ja immuunijärjestelmä menettää tasapainonsa ja hajoaa kuin kaatuva

verkko. Sytokiinimyrskystä tulee kaoottinen ja se päättyy verenpaineen romahtamiseen, 

sydänkohtaukseen, tai hengityksen pysähtymiseen, tai ihon läpi tulevaan löyhkään, kuin jotakin 

inhottavaa olisi paperipussin sisällä. Kukaan ei oikein tiedä, mitä isorokon sytokiinimyrskyssä 

tapahtuu. Virus erittää tuntemattomia proteiineja, jotka jumittavat immuunijärjestelmän ja 

laukaisevat myrskyn kuin pimentäen tutkan, joka sallii viruksen lisääntyä esteettä. (sivut 29-30)

Missä olemme kuulleet sytokiinimyrskystä aikaisemmin? Sitä tapahtuu usein elimistössä, kun joku 

sairastaa COVIDia ja/tai kun joku saa COVID-"rokotteen". Ihmeelliset järjestelmät, jotka Jumala on 

suunnitellut kehoomme, menevät täysin sekaisin ja keho tuhoaa itsensä sekasorrossa.

Tässä on kuvia isorokosta useissa paikoissa eri aikoina. Jos tämä kaikki ei saa sinua näkemään 

painajaisia . . . . (Ole hyvä).

Tällainen kuvaus saa minut ajattelemaan niitä hirvittäviä paiseita, jotka olivat osa vitsauksia, jotka 

Jumala antoi Egyptille edesauttamaan Israelin lähtöä. Se saa minut vielä enemmän miettimään, 

mitä ensimmäinen vihan malja jakeessa Ilm. 16:2 tekee uskottomalle maailmalle, joka on hylännyt 

ja kironnut Jumalan:

Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin 

ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. 

Mihin tämä kaikki johtaa?

Sen pitäisi olla jo selvää jokaiselle, mutta valitettavasti ei ole, että apinarokko - aivan kuten COVID 

- on suunniteltu narratiivi. Se on peliteoreettisesti suunniteltu simulaatiotapahtumassa ja se on vain

yksi monista hyökkäyksistä, jotka globalistinen eliitti tulee päästämään valloilleen maailmassa. 

Jossakin mielessä apinarokko on esiaste sille, mitä uskon, että Amerikkaan ja muuallekin on 

tulossa tämän vuoden syyskuussa. Voimme toistaiseksi olla kiitollisia siitä, ettemme ole 

näkemässä isorokkoplandemiaa, mutta en yllättyisi yhtään, jos se tapahtuisi jossakin vaiheessa. 

Tarkoitushan on vähentää maailman väestöä. Isorokko, koska se on niin tarttuva, on loistava ase 

siihen tarkoitukseen. .

Odotamme edelleen myös kybertapahtumaa, jota on roolipelattu eri Cyber Polygon -valmisteluissa 

(seuraava on tulossa heinäkuussa), joten älkää olko liian mukavuudenhaluisia, kun teillä on 

sähköä, vettä hanoista, tai internet-yhteys. Kun seuraava kriisi iskee alkusyksyyn mennessä, se on

todennäköisesti täydellinen asetelma, että konservatiiveja ja kristittyjä voidaan syyttää kotimaisiksi 

terroristeiksi ja ryhtyä toimiin heitä vastaan. Tällaisessa valtakunnallisessa hätätilanteessa, jota 

ajetaan, voi olla "välttämätöntä" ottaa käyttöön sotatila ja/tai säätää, että yksityishenkilöiden 

hallussa olevat aseet ovat laittomia ja että niitä vastustaviin kohdistetaan ankaria pakkokeinoja. 
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Luonnollisesti maan ollessa tämänkaltaisessa ääritilanteessa ei olisi järkevää pitää marraskuun 

vaaleja monien vaarojen vuoksi. Kaikki, jotka odottavat republikaanien ottavan hallituksen takaisin 

haltuunsa tänä syksynä, tulevat pettymään pahasti.

Niille, jotka uskovat pollyannalaiseen näkemykseen, että Suuri Herääminen tulee pysäyttämään 

koko tämän demonisen agendan ja tuo Amerikan ja maailman takaisin jonkinlaiseen "normaalin" 

kaltaiseen tilaan – et tarvitse pidätellä henkeä, sellaista ei tule tapahtumaan. Raamattu sanoo 

selvästi, että nämä lopunajat pahenevat - eivät parane - aivan kuten synnytyskivut lisääntyvät 

voimakkuudeltaan ja tiheydeltään. Synnytyskivut johtavat synnytykseen; nyt kokemamme vaivat 

johtavat Ahdistukseen.

Sen, mitä näemme tapahtuvan, on tapahduttava, että Raamatun profetia täyttyisi. Maailma 

pahenee, koska Jeesus sanoi niin. Kristityt voivat kieltää sen niin paljon kuin haluavat ja rukoilla 

paluuta menneisiin aikoihin, mutta Jumalalla on tarkoituksensa salliessaan kaiken tämän tapahtua.

Hänen TÄYTYY tuomita maailma. Jokainen kansakunta on syyllistynyt suureen syntiin Häntä 

vastaan. Myös Amerikka. Menneisyyden hyvät tekomme on mitätöity. Hengelliset silmämme 

kansakuntana katsovat pakanallisiin jumaliin; olemme unohtaneet ainoan todellisen Jumalan. 

Aivan kuten Israel kääntyi pois Hänestä ja kärsi seuraukset sopivana ajankohtana, niin myös 

Amerikan on tehtävä; ja se aika on nyt.

Ota vaari. Vakiinnuta itsesi uskossa, äläkä anna silmiesi ja sydämesi harhailla. Aina kun 

mahdollista kurottaudu kohti eksyneitä, että jotkut voisivat pelastua tulevasta vihasta. Mitä tulee 

meihin, jotka rakastamme Herraa, meillä on hääpäivä tulossa hyvin pian. Odottakaamme sitä 

suurella innolla. Kristuksen todellisen seurakunnan Tempaus on lähempänä kuin voimme 

kuvitellakaan.
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