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Itsereplikoituvia kudoshyytymiä 
rokotetuissa
June 22, 2022

By Bill Perkins

Ei verihyytymiä, pahempaa!

Kun henkilö kuolee, hautausurakoitsija saa
yleensä luvan tyhjentää veren ruumiista ja
korvata sen balsamointinesteellä. Tämä
hidastaa hajoamisprosessia viikon tai kaksi,
jotta henkilöä voidaan katsella avoimessa
arkussa.(1)

Siitä saakka kun COVID-rokotteita on jaeltu,
olemme usein kuulleet, että
hautausurakoitsijoilla on ongelmia veren
tyhjentämisessä kuolleista, koska suonet ja
valtimot ovat tukkeutuneet.

Kuvassa (oikealla ylhäällä) näkyy, mitä hautausurakoitsijat ovat vetäneet ulos hiljattain 
kuolleiden rokotettujen ihmisten valtimoista. Heidän täytyi vetää ne pois voidakseen jatkaa 
veren poistamista. Ei hyvä!

Aivan kuten lääkärit, jotka eivät halunneet menettää työpaikkaansa puhumalla 
havaitsemistaan ilmeisistä rokote-ongelmista, useimmat urakoitsijat vain jättävät huomiotta
sen, mitä näkevät... heillä on nimittäin erääntyviä laskuja.

Mutta se ei ole pahinta

Jotkut rohkeat hautausurakoitsijat puhuvat
ääneen ja luovuttavat nämä oletetut
"verihyytymät" tutkijoille analysoitavaksi.

Katsoin kolmen tunnin videon(2)(3)(4)(5), jolla
Mike Adams analysoi joitakin näistä
"hyytymistä", joita hautausurakoitsijat ovat
vetäneet kuolleista rokotetuista.

Se, mitä hän näytti livenä mikroskoopin alla,
osoitti, että nämä "hyytymät" EIVÄT ole lainkaan verihyytymiä. Ennemminkin ne ovat 
kudoksia.

Tästä voidaan päätellä, että ihmiset eivät kuole veren hyytymiseen vaan kudoksiin, jotka 
tukkivat kaikenikäisten rokotettujen suonet ja valtimot.
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Mistä nämä kudokset tulevat? Hautausurakoitsijat sanovat, että mitään tällaista ei ole 
näkynyt, ennenkuin Covid rokotukset alkoivat.

Itsensä kokoavia?

Kaiken kukkuraksi nämä kudokset ovat itsensä
kokoavia eli itsereplikoivia. Häh????

Adams osoittaa, että nämä kudokset eivät ole
kiinnittyneet suonien ja valtimoiden seinämiin,
vaan ne kasvavat virratessaan vapaasti kehon
läpi.

Se tarkoittaisi, että rokotettujen perimä on
kaapattu ja ohjelmoitu uudelleen kasvattamaan
jatkuvasti näitä kudoksia.

Videolla näkyy, että kudoshyytymät, jotka vedetään ulos rokotetuista, muistuttavat pieniä 
kuminauhoja. Jotkut ovat kuitenkin lyijykynän paksuisia.

Tämä selittäisi myös sen, miksi perinteiset verihyytymien hoitoon käytettävät lääkkeet, 
kuten Coumadin, eivät tehoa näihin kudostukoksiin.

Tämän seuraukset ovat vähintäänkin kauhistuttavia. Ovatko kaikki rokotetut täynnä näitä 
kudoshyytymiä? Aiheuttavatko aivoissa olevat pienet kudoshyytymät "COVID-aivosumua"?

No niin, kuten useimmista muista viime aikoina tapahtuneista kummallisuuksista, he 
varoittivat meitä etukäteen näistäkin.

Jo vuonna 2019 limainen pikku A. Fauxi esitti epämääräisen kommentin, johon kukaan ei 
kiinnittänyt suurta huomiota. Viitaten rokotteisiin hän sanoi,

"...näihin esille tuomiimme alustateknologioihin
kuuluvat DNA, lähetti-RNA, viruksen kaltaiset
hiukkaset, vektoripohjaiset ja itsensä
kokoavat nanohiukkasrokotteet."

Nyt ymmärrämme paremmin, mistä Fauxi
puhui. Ilmeisesti "itseään monistavat
nanohiukkaset" ovat olleet kehitysvaiheessa jo
vuosikymmeniä. Jos etsit sitä Duckduckgo.com'illa, saat vuosikymmeniä vanhoja 
infosivuja.(6)

Vaikutukset ovat selvästi valtavat. Ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä itsensä kokoava 
opetuskoodi olisi vahingossa lisätty mRNA-koodiin, elleivät Big Pharma'n tutkijat lisänneet 
sen tarkoituksella.
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Luonnollisesti herää kysymys, liittyykö tämä niihin miljardeihin ihmisiin, jotka Tempauksen 
jälkeen kuolevat maailmanlaajuisesti?

COVID -aivosumu

Miljoonia tällaisia itsensä kokoavia kudoksia
kasvaa kaikkialla rokotettujen valtimoissa.
Isommat kudokset ovat niitä, jotka aiheuttavat
sydänkohtauksia, mutta myös pienempiä on
kaikkialla kehossa.

Se, mihin on viitattu COVID-sumuna, voi
itseasiassa olla ties kuinka monta tällaista
kudosta, jotka muodostuvat aivojen verisuoniin.

Koska aivot toimivat verenkierron varassa,
vähemmän verta aivoihin merkitsee
kognitiivisten kykyjen heikkenemistä.

Jos tämä kaikki pitää paikkansa, eikä tämän ongelman hoitoon kehitetä nopeasti hoitoja, 
yhä useammat rokotetut tulevat kuolemaan SAD:iin(6). SAD = Sudden Adult Death. 

Emme tietenkään tiedä, onko kaikilla rokotteilla samat ohjeet. Tämähän on 
maailmanlaajuinen lääketesti ja on viitteitä siitä, että kaikki rokotteet eivät ole samanlaisia.

Joten vaikka sait hyydytyspistoksen, niin se ei tarkoita, että kuolet lopulta näiden valtimot 
tukkivien kudosten takia.

Mutta jos tämä osoittautuu todeksi, ja siltä se näyttää, niin rokotettujen kannalta tilanne on 
pahempi kuin luulimme.

Luulen, että tämä tarkoittaa myös sitä, että tässä jakeessa on enemmän kuin ensin 
näyttää:

...ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja 
jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut.
Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. 1.Kor. 6:19-20

CQLJ! (Come Quickly Lord Jesus)
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