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Etkö halua COVID-"rokotetta"? Älä mene PCR-
testiin!

Posted by Gary Ritter | February 9, 2022

Headline:

Johns Hopkins University confirms: You can be 
vaccinated with a PCR test, even without 
knowing (Johns Hopkins -yliopisto vahvistaa: 
Sinut voidaan rokottaa PCR-testillä jopa 
tietämättäsi)

Monet meistä ovat jo jonkin aikaa varoittaneet PCR-testistä. Olemme alusta alkaen tienneet, että 

kyseessä on huijaus, koska laboratoriot analysoivat tuloksia korkeilla syklien määrillä, mikä on 

lähes takuu positiivisesta tuloksesta. Saimme myös tietää, että testipuikot (swabs) sisälsivät 

PEG:tä - polyetyleeniglykolia - joka on myrkyllistä ihmisille. Jotkut meistä ihmettelivät, miksi nämä 

puikot työnnettiin niin syvälle ihmisten nenään, että ne kirjaimellisesti rikkoivat veri-aivoesteen 

verenkiertojärjestelmän ja aivojen välillä. Kysyimme myös, miksi edes vaivautua tekemään testiä? 

Jos tunnet itsesi sairaaksi ja sinulla on flunssan tai vilustumisen kaltaisia oireita, ota vain tohtori 

Zelenkon tai MATH+ ennaltaehkäisevät hoitoprotokolla. Et tarvitse testiä kertomaan, että voit 

huonosti!

Nyt saamme kuulla jostakin muusta, mitä monet meistä epäilivät, nimittäin, että PCR-testillä 

saatetaan jopa tartuttaa ihmisiä. Tässä sitä ollaan:

Johns Hopkins -yliopisto vahvistaa: Sinut voidaan rokottaa PCR-testillä jopa tietämättäsi.

Lähde: https://www.cosmicworld.site/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-

with-a-pcr-test-even-without-knowing 

Tammikuussa 2019 WHO määritteli rokotuskriitikoiden kasvavan määrän yhdeksi 

kymmenestä suurimmasta uhasta globaalille terveydelle ja ennennäkemättömän 

koronarokotusfiaskon jälkeen rokotuksista kieltäytyjien määrä on todella 

moninkertaistunut.
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Samaan aikaan vastarintaa on muodostumassa jopa ortodoksisen lääketieteen piirissä. WHO:n 

asiantuntijat kuitenkin edelleen vaativat vähintään 70 prosentin epärealistista rokotuskattavuutta.

Tässä artikkelissa Jan Walter kuvailee laajoin lähdeviittauksin, mitkä tekniikat ovat mahdollisia 

väestön edelleen rokottamiseksi, kun ihmiset käyvät yhä kriittisemmiksi rokotuksien suhteen. Tätä 

ruokkii vain jatkuva painostus joukkorokotuksiin tautia vastaan, joka ei ole hengenvaarallinen 99,8 

%:lle ihmisistä, uudentyyppisellä "rokotteella", joka on itse asiassa geeniterapiaa mRNA:n avulla. 

Se näyttää tieteiskirjallisuudelta ja on hyytävä, mutta menetelmät ja tekniikat ovat käytettävissä. 

Kysymys kuuluu, kuinka pitkälle päästämme sen?

Rokotusten kriittisempää tarkastelua ja hyytävä vaihtoehto

Tammikuussa 2019 WHO  [1] määritteli rokotekriittisten kasvavan määrän yhdeksi kymmenestä 

suurimmasta uhkasta globaalille terveydelle ja ennennäkemättömän koronarokotusfiaskon [2] 

jälkeen rokotekriittisten määrä on todella moninkertaistunut. Samaan aikaan vastarintaa on 

syntymässä jopa perinteisen lääketieteen piirissä. WHO:n asiantuntijat kuitenkin edelleen vaativat 

vähintään 70% epärealistista rokotusastetta.

Nyt useat asiantuntijat ja entiset valtavirran toimittajat, kuten John O'Sullivan, varoittavat, että 

massiivinen PCR-testauskampanja saattaa olla WHO:n rokotusohjelma valeasussa. (ks. Principia 

Scientific ) [3] O'Sullivan viittaa Johns Hopkinsin yliopistossa kehitettyyn uuteen tekniikkaan, jonka 

on tarkoitus mahdollistaa salarokotusten toteuttaminen PCR-testin avulla. (Ks. Johns Hopkins 

Universitiy ) [4]

Loismadon, joka kaivautuu terävillä hampaillaan isäntänsä suolistoon, innoittamina Johns 

Hopkins'in tutkijat ovat kehittäneet pieniä, tähdenmuotoisia mikrolaitteita, jotka kiinnittyvät suolen 

limakalvoon ja voivat toimittaa lääkkeitä kehoon.

Nämä pienet laitteet, jotka tunnetaan nimellä "Theragripper", on valmistettu metallista ja ohuesta 

kalvosta, joka muuttaa muotoaan. Ne on päällystetty lämpöherkällä kerosiinivahalla ja kukin niistä 

on korkeintaan pölyhiukkasen kokoinen. (Katso kuva 1)
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Kun Theragripperi'n kerosiinipinnoite saavuttaa kehon lämpötilan, laitteet sulkeutuvat itsestään ja 

kiinnittyvät paksusuolen seinämään. Tiivistystoiminnon ansiosta pienet, kuusikärkiset laitteet 

kaivautuvat limakalvoon ja kiinnittyvät paksusuolen seinämään, jossa ne pysyvät ja vapauttavat 

vähitellen lääkeainepitoisuutensa elimistöön. Lopulta Theragripper'it menettävät otteensa 

kudoksesta ja poistuvat paksusuolesta normaalin ruoansulatuskanavan lihastoiminnan avulla.

Huomautus: Johns Hopkins -yliopiston mukaan Theragripper'it annetaan itse asiassa vanupuikolla.

(ks. kuva 2)

Kuva 2: Theragripper'eitä vanupuikossa

Johns Hopkins -yliopiston tutkijaryhmä julkaisi eläinkokeesta saatuja positiivisia tuloksia Science 

Advances -lehden kansiartikkelissa 28. lokakuuta 2020 [5] ja vahvisti, että uusi teknologia toimii 

moitteettomasti:

Tässä raportoidaan, että GI-loisten innoittamat aktiiviset mekaanis-kemialliset terapeuttiset 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb4133


tartuntakahvat eli theragripper'it voivat selviytyä 24 tuntia elävien eläinten ruoansulatuskanavassa 

kiinnittymällä itsestään limakalvokudokseen. Havaitsemme myös huomattavan kuusinkertaisen 

eliminaation puoliintumisajan pidentymisen, kun käytämme repijöiden välittämää mallinmukaisen 

kipulääkkeen, ketorolakitrometamiinin, toimitusta. Nämä tulokset ovat erinomainen todiste, että 

muodonmuutos ja itselukittuvat mikrolaitteet parantavat pitkäaikaisen lääkeannostelun tehokkuutta.

We also observe a remarkable six-fold increase in elimination half-life when using ripper-mediated 

delivery of the model analgesic ketorolac tromethamine. These results provide excellent evidence 

that shape-shifting and self-locking microdevices improve the effectiveness of long-term drug 

delivery.

Kuva 3: Muotoaan muuttava Theragripper itselukittuvana lääkkeen jakelulaitteena.

Sattumoisin Kiinassa PCR-testi tehdään nyt myös anaalisesti, koska tulosten luotettavuuden 

sanotaan olevan parempi ja tätä käytäntöä tietenkin kannatetaan välittömästi Lännen 

valtamediassa.  (Ks. Business Insider) [6]

Huomautus: Jos et voi kuvitella, että hallitus antaisi sinulle myrkkyjä vastoin tahtoasi ja ilman 

suostumustasi, mieti kaikkia niitä hirvittäviä ihmiskokeita, jotka tunnustettiin jälkeenpäin ja jotka 

Wikipedian mukaan [7] ovat jatkuneet pitkälle nykyaikaan. Vuonna 2007 CDC [8] jopa myönsi, että 

vuosien 1955 ja 1963 välillä 10-30 miljoonaa kansalaista sai poliorokotusten kautta tartunnan 

syöpää aiheuttavasta SV40:stä.

Rokotus, joka ei ole rokotus, vaan geeniterapia.

Paljastavassa videokonferenssissa [9], jossa ovat mukana tohtori Judy Mikovits, Robert Kennedy 

Jr. ja tohtori David Martin, selitetään, että mRNA-rokote ei ole laillisen määritelmän mukaan 

lainkaan rokote. Sitä kutsutaan valheellisesti rokotteeksi peittämään se tosiasia, että väitetty rokote

on itse asiassa geeniterapia.
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Kokenut lääkäri ja epidemiologi, tohtori Wolfgang Wodarg, totesi sensuroidussa Rubikonin 

haastattelussa: "Itse asiassa tämä 'lupaava' rokote pitäisi KIELTÄÄ suurimmalta osalta ihmisiä, 

koska se on geenitekniikkaa!". Mary Holland, Children's Health Defense Organization'in 

varapuheenjohtaja ja pääasiamies, varoittaa: "Uudet rokoteteknologiat johtavat todennäköisesti 

uudenlaisiin rokotevahinkoihin. Koska mRNA-rokotetta ei ole koskaan hyväksytty, emme 

todellakaan tiedä, miltä tällaiset vahingot näyttävät. Koska rokotteita on kehitetty niin nopeasti ja 

kliiniset kokeet ovat niin lyhyitä, pitkäaikaiset vauriot ovat täysin tuntemattomia."

Erityisen hyytävää on, että suurin osa ei edes tiedä, mitä mRNA-rokote tekee heidän kehossaan. 

He vain antavat sokeasti rokottaa itsensä siitä huolimatta, että yhä useammat riippumattomat ja 

jopa ortodoksiset lääketieteen asiantuntijat varoittavat siitä. (Katso lääkärit eri puolilta maailmaa 

varoittavat   mRNA-rokotuksesta) [10] Tässä yhteydessä ei pidä unohtaa, että amerikkalainen 

modeRNA Therapeutics perustettiin vuonna 2010, ei rokotteiden valmistajana, vaan 

geenitekniikka-yhtiönä. Monsanto-skandaalien esimerkki tekee selväksi, että geenitekniikan 

tarkoitus ei ole suojella lajeja, vaan pikemminkin saada valtaa. Piilotettu asia on lajien geneettinen 

muuntaminen niiden patentoimiseksi tai omistamiseksi. Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry 

Kissinger sanoi kerran: "Se, joka hallitsee siemeniä, hallitsee maailmaa." (Katso See Press Portal) 

[11]

Mitä seuraavaksi? Aikovatko he patentoida kehomme sen jälkeen, kun ovat geneettisesti 

muokanneet meidät mRNA-rokotteella?

Tohtori Carrie Madej, [12] sisätautien erikoislääkäri, jolla on yli 19 vuoden kokemus, toteaa, että 

COVID-19-rokote voisi itse asiassa olla troijalainen hevonen, joka patentoi ihmisiä, koska se 

muuttaa DNA:mme. Brittiläisessä tiedelehdessä Phys.org tammikuussa 2020 julkaistun artikkelin 

[13] mukaan on vahvistettu, että muunnetulla RNA:lla on suora vaikutus DNA:han. Seuraava kohta

on erityisen hälyttävä: "Useat tutkimusryhmät työskentelevät nyt yhdessä tutkiakseen, millainen 

vaikutus tällä voi olla DNA-molekyyliin. Tiedämme jo, että R-silmukka-alueet liittyvät aktiivisia 

geenejä sisältäviin DNA-jaksoihin ja että tämä voi johtaa kromosomikatkoksiin ja geneettisen 

informaation häviämiseen." Hälyttävää on myös, että johtavat rokotevalmistajat, kuten Pfizer, 

varoittavat koehenkilöitään lisääntymästä rokotuksen jälkeen (ks. Pfizer, s. 132) [14 PDF] Näin 

tehdessään lääkeyhtiö vahvistaa, että mRNA-rokotteella voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisten 

lisääntymiseen, ja siitä huolimatta rokotetaan!

Johtopäätös: Kaikki, jotka tuntevat hieman historiaa, tietävät, että geenikokeet ja ihmiskokeet eivät 

ole mitään uutta. Vaikka nykyaikaisen eugenismin juuret ovat 1800-luvulla, valtion ja yhteiskunnan 

puuttumista ja vaikuttamista lisääntymiseen koskevat ajatukset, toimenpiteet ja perustelut ovat 

olleet tiedossa jo antiikin ajoista lähtien. Ne löytyvät jo Platonin teoksesta "Politeia", joka tosin 

rajoittuu valtiolliseen valintaan ja kasvatukseen. Renessanssissa vastaavat ajatussuuntaukset 

löytyvät Thomas Morus'in sosiaaliutopistisista kirjoituksista "Utopia", Francis Bacon'in "Nova 

Atlantis" ja Tommaso Campanella'n "La città del Sole". Mutta koska terve järki vaistomaisesti 
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vastustaa tällaisia interventioita, hallinto on aina pyrkinyt peittämään todelliset aikomuksensa 

harhaanjohtavilla nimityksillä. Esimerkiksi natsit naamioivat eugenismin "perinnöllisyystieteeksi" tai 

"perinnöllisyyshoidoksi" tehdäkseen siitä houkuttelevaa massoille ja tänä päivänä sama sairas 

agenda myydään meille uuden "rokotteen" myötä, jolla meidät pelastetaan oletetulta 

"pandemialta".
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