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Älä erehdy, olemme tällä hetkellä kolmannessa maailmansodassa. Se ei ole sota, 

jossa käytetään luoteja ja pommeja, vaan sensijaan biologista sodankäyntiä. Olen jo 

vuosia ollut huolissani siitä, että meitä vastaan hyökättäisiin jollakin hermomyrkyllä, 

bakteerilla tai viruksella. En koskaan uneksinut, että se tapahtuisi rokotteen avulla. 

En myöskään koskaan uneksinut, että ihmiset seisoisivat vapaaehtoisesti jonossa ja 

käärisivät hihansa ottaakseen rokotteen. Itse asiassa se ei ole lainkaan rokote, vaan 

se koostuu aineista, jotka muuttavat pysyvästi geeniperimämme. On myös todettu, 

että rokotus ei estä Covidiin sairastumista, eikä se edistä paranemisprosessia. Katso 

edellinen artikkelini News With Views -sivustolla otsikolla "The Jab  ".

Aloin huolestua siitä, että kyseessä oli todellinen ongelma, kun puhuin ihmisten 

kanssa ja sain kuulla, että työtoverit, perhe ja ystävät olivat muuttuneet. He vain 

käyttäytyivät eri tavalla. Vaikutti siltä, että heidän kykynsä ajatella ja käsitellä tietoa 

ongelmanratkaisussa oli heikentynyt. Olen huomannut näitä muutoksia tuntemissani 

ihmisissä ja he käyttäytyvät epänormaalisti.

Myös rakkauden, myötätunnon ja lämmön perustunne oli kadonnut. Olen aiemmin 

todennut, että olemme sähkökemiallisia olentoja. Vaikuttaa siltä, että rokotettuja 

ympäröivä aura on vahingoittunut. Kun halaa jotakuta rokotettua, tuntee kylmyyttä ja 

välinpitämättömyyttä aiemmin koetun lämmön ja miellyttävien tunteiden asemesta.

Olen tutkinut kirjallisuutta saadakseni selville, mitä rokotetuista siirtyy 

rokottamattomiin, mutta toistaiseksi en ole saanut selville, mistä on kyse. Olen tullut 

siihen tulokseen, että jotakin tapahtuu, koska on kerrottu, että rokottamattomalla 

naisella, joka vietti illan neljän rokotetun naisystävänsä kanssa, ilmeni epätavallisia 
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kuukautisvuotoja normaalin kierron ulkopuolella. Ei näytä olevan hyvä ajatus olla 

rokotettujen henkilöiden seurassa, mutta tätä ei ole todistettu lopullisesti.

Toinen havainto, joka todella järkyttää minua, on se, että on lopullisesti osoitettu, että

syvälle nenään työnnetyt vanupuikot itse asiassa Covid-testin asemesta rokottivat 

ihmiset.

Minulla oli suuria vaikeuksia löytää se tieto, jonka jaan nyt kanssasi. Minun piti etsiä 

monin tavoin, ennenkuin löysin etsimäni.

Olen aiemmin viitannut antigeenivasta-ainereaktioon. Yksinkertaistaen, antigeeni on 

mikä tahansa elimistöön tunkeutuva vieras aine. Sirpaleeseen voitaisiin viitata 

antigeeninä. Tässä tapauksessa antigeeni on kuitenkin mRNA-rokotteen koodaama 

piikkiproteiini. Toisin sanoen jokaiselle rokotteen saaneelle henkilölle ruiskutettiin 

kehoonsa pieni osa corona-viruksesta. Nämä piikkiproteiinit kulkeutuvat 

verenkierrossa ja kiinnittyvät verisuonten sisäseinämiin. Kun näitä antigeenejä 

löydetään, siinä on vasta-ainereaktio, joka kehittyy. Tämän ohella kehittyy kaskadi, 

joka on hyytymiskaskadin sisar ja kehittyy veritulppa. Nyt on todellinen ongelma. 

Siihen viitataan multifokaalisena (multifocal), koska sitä esiintyy monissa paikoissa ja 

kun hyytymät muodostuvat, niin kudos, jota mikrokapillaarit syöttävät, kuolee. Tätä 

kutsutaan kudosnekroosiksi ja se laajenee kudoksen läpi.

Ymmärrä, että tätä tapahtuu kaikissa elimissä ja kudoksissa, mutta tässä artikkelissa 

keskityn aivoihin ja sydämeen.

Kun nämä nekroottiset alueet kehittyvät aivoissa, yksilössä tapahtuu muutoksia, kuten

Alzheimerin taudissa ja seniilissä dementiassa. Sitä on verrattu muutoksiin, joita 

nähdään yksilöillä, jotka ovat aiemmin läpikäyneet kauheaa lääketieteellistä hoitoa, 

kuten lobotomiaa, sähköshokkihoitoa tai insuliinisokkihoitoa. Sähköshokkihoidon 

vaikutukset voi nähdä elokuvasta "One Flew Over The Cuckoo’s Nest (Yksi lensi yli 

käenpesän)".

Lobotomia tehtiin työntämällä jääpiikki kummankin silmän silmäkuopan yläosaan, ja 

sitten sitä heiluteltiin ympäriinsä. Otsalohkot vaurioituivat vakavasti ja pysyvästi.

Sähköshokkihoito koostui elektrodin asettamisesta molemmin puolin ohimo- ja 

otsalohkojen risteyskohdan päälle, minkä jälkeen aivojen läpi johdettiin suuria määriä 

sähkövirtaa. Tämä aiheutti sen, että suuri osa muistista pyyhkiytyi pois ja henkilöt 

menettivät suuren osan rakkaudesta ja myötätunnosta, joka ihmisellä normaalisti on. 



Insuliinishokkihoito tehtiin antamalla suuria määriä insuliinia henkilölle, kunnes hän 

joutui koomaan, jonka jälkeen hänet herätettiin antamalla sokeria. Kun he palasivat 

tajuihinsa, he olivat iloisia, että olivat elossa, mutta heistä oli tullut hyvin tottelevaisia

yksilöitä, joiden persoonallisuus oli täysin muuttunut.

Jokainen, joka on seurannut tätä ns. plandemiaa, on huomannut, että yli 1000 

urheilijaa kaikissa lajeissa on kaatunut kuolleena raskaan toiminnan aikana. Tämä 

johtuu sydämen vaurioista samalla tavalla, kuin aivot vaurioituvat. Patologit ovat 

osoittaneet ruumiinavauksissa rokotettujen kuolleiden diakuvista, että siellä on 

multifokaalista nekroottista kudosta sekä fibroottista arpikudosta. Myös 

piikkiproteiineja oli havaittavissa. Nämä vaurioituneet sydämet eivät ole korjattavissa.

Toinen pelottava seikka on, että WHO (Maailman Terveysjärjestö) on nyt valtuuttanut 

kaikki tulevat rokotteet olemaan mRNA-teknologiaa, esimerkiksi mRNA-kantajan 

sisältävän influenssarokotteen tekemisen.

Tutkimukseni paljasti, että Bill Gates on siirtynyt WHO:n tukijana kakkoseksi. Kuka 

antaa WHO:lle nyt eniten rahaa? Saksa!!! Saksa on ollut jo vuosia eturintamassa 

kemikaalien valmistuksessa ja siellä valmistetaan monia lääkkeitä, kuten Covid-

rokotteita.

Eräs henkilö tutkimuksessani totesi, että Kolmas Valtakunta nostaa jälleen rumaa 

päätänsä. Kuten edellä todettiin, olemme kolmannessa maailmansodassa, mutta 

emme pommeilla ja luodeilla, vaan biologisella sodankäynnillä.

Kaikki Covidia vastaan rokotetut ovat suurissa vaikeuksissa. Kun piikkiproteiini on 

kerran elimistössä, sitä ei voi poistaa. Uskon, että monet kuolevat seuraavien 

kuukausien aikana. Ikäänkuin edellä mainitut tiedot eivät olisi tarpeeksi huonoja, 

monet tulevat vielä kuolemaan autoimmuunisairauksiin, kun keho hyökkää itseään 

vastaan piikkiproteiinien toissijaisten vasta-aineiden vaikutuksesta.

Älä etsi valtamediasta mediasta todisteita sille, mitä olen todennut. Globalistit 

johtavat sitä kokonaisuudessaan ja todelliset tosiasiat salataan eikä niistä kerrota 

ollenkaan. Loppupeli globalistien ilmoituksen mukaan on päästä eroon Hyödyttömistä 

Syöjistä (Useless Eaters). Tutki itse. Älä ota rokotusta, jos et ole jo ottanut, äläkä ota 

enää tehosterokotteita, jos olet saanut rokotteen.
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