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Muistatko, kun meille kerrottiin, että rokotteen saaminen merkitsisi, ettet voi saada COVID-

tartuntaa? Muistatko, kun he sanoivat, että globaali lämpeneminen tarkoitti lineaarisesti 

nousevia lämpötiloja ja maapallon lumipeitteen vähenemistä? Miten se menee heillä…?

Maailman hallintoelimet yhteistyössä valtamedian (MSM) sylikoirien kanssa voivat sanoa, mitä 

haluavat edistääkseen narratiiviaan – he tietävät, että heitä ei pidetä vastuullisina. Näitä 

helppoheikkejä on joka kulmalla ja he kohtelevat yleisöä kuin hulluja.

Olemme kuitenkin heräämässä, vaikka hitaasti. Pelkään, että liian hitaasti. Monet eivät vieläkään 

näytä ymmärtävän, että MSM – ja mikä huolestuttavampaa, poliitikot – lukevat samaa julmaa  

käsikirjoitusta: “Build Back Better”, mikä on vain yksi tuore esimerkki.

Electroverse perustettiin vuonna 2018 torjumaan väärää tietoa ilmastosta. Sen jälkeen on 

kuitenkin toteutunut vieläkin kokonaisvaltaisempi uhka. Tämä lyhyt artikkeli keskittyy COVID-

19:ään ja rokotemandaatteihin. Jos tällainen sisältö ei miellytä sinua, niin okei, älä lue tätä, vaan 

palaa takaisin huomenna.

Nämä ovat tämänhetkisiä ajatuksiani ja mielipiteitäni ja minulla pitäisi olla vapaus ilmaista ne -- ja 

aina on olemassa mahdollisuus, että olen väärässä…

ROKOTEMANDAATIT

Et voi pakottaa "lääkettä" kehooni, etkä koskaan saa minua mukautumaan.

En ole pistämässä käsivarteeni tarpeetonta, testaamatonta ja kovalla kiireellä tehtyä sekoitusta, 

josta ei ole mitään pitempiaikaista tietoa – vielä vähemmän tuomittujen rikollisten (Pfizer) myymää 

ja taskujaan täyttävien poliitikkojen ajamaa. 

On kuitenkin masentavaa, että em. kokeellisen menettelyn valtuuttamista ollaan nyt ottamassa 

käyttöön kaikkialla maapallolla. Tämä on todellisuuttamme. Ja vielä huolestuttavampaa on, että 

vain vähemmistö panee hanttiin. 

Historia tulee näkemään tämän ajanjakson hyvin huonosti – edellyttäen, että minun kaltaisiani 

ihmisiä vielä on paikalla dokumentoimassa sitä tarkasti.

https://electroverse.net/covid-19-is-over-herd-immunity-achieved/
https://www.theguardian.com/business/2009/sep/02/pfizer-drugs-us-criminal-fine
https://www.youtube.com/watch?v=YkcaeaD45MY
https://electroverse.net/author/cap/


PERUSTELUT

Mitä "pakottamisen kannattajat (pro-mandaters)" sallivat verkon kautta täällä? Ja mitä 

seuraavaksi?

Vastuulliset ovat valehdelleet joka kolkassa. Rokotteiden piti lopettaa tämä painajainen. 

Alkuperäiset CDC-ohjeet sanoivat, että "kun olet saanut rokotuksen, et voi saada COVIDia". Se oli 

selvä valhe. Koska et ainoastaan voi saada COVIDia rokotuksen jälkeen, vaan myös rokotusten 

tehon on osoitettu heikkenevän nopeasti. Tästä syystä nyt vaaditaan tehosterokotuksia, samoin 

kuin tehosteiden tehosteita. Ja Yhdistyneen Kuningaskunnan uusi laki tarkoittaa, ettet voi nyt 

matkustaa ulkomaille, ellet ole "kolmesti pistetty" (tai maksat kalliin PCR-testin) – ja minä luulin, 

että Yhdistyneet Kuningaskunnat on yksi maailman vapaimmista maista?

Nämä äärimmäiset rokotussäännöt, vaikka edelleen irvikuva, eivät olisi niin huolestuttavia, jos 1) 

meille annettaisiin enemmän valinnanvaraa ja 2) ellei suurta yleisöä olisi (harhaan)johdettu  

ajatteluun, että "rokotteita vaaditaan pandemian lopettamiseksi".

"Et voi rokottaa tietä pois pandemiasta", sanoo mRNA-rokoteteknologian keksijä, tohtori Robert 

Malone.

Pian, jos et näytä papereitasi, jotka osoittavat, että olet saanut noita "tehosteiden tehosteiden 

tehosteita alkuperäiselle tuplapiikille", niin sinua ei päästetä ulos talostasi – katso Itävalta. Lisäksi 

Gibraltar on 100-prosenttisesti rokotettu, mutta se on siirtymässä uuteen sulkuun lisääntyvien 

tapausten vuoksi. Hallitukset käyttävät ennustettavaa flunssatapausten lisääntymistä (mitä muuta 

he odottaisivat tulevalta talvelta?) oikeuttamaan kansalaistensa uusia sulkemisia. Ratkaisevaa on 

kuitenkin, että kuolemantapausten lisääntyminen ei noudata tautitapausten lisääntymistä. Tätä 

tosiasiaa tervehditään tietysti rokotusohjelmien menestyksenä; kuitenkin, kuten kaikissa aiemmissa

pandemioissa, tämä kuolemien tasoittuminen pitäisi yhdistää luonnolliseen laumaimmuniteettiin, 

eikä kalliiseen lääketieteelliseen interventioon.

COVID-19 ON OHI

Kautta historian pandemian keskimääräinen kesto on ollut 18–24 kuukautta – nyt noin 24 

kuukautta kestänyt COVID-19 on ohi – se on ohi. Se, mitä nyt näemme, on kausi-

flunssatapausten lisääntyminen ja pienet alueelliset epidemiat.

COVID-19 tullaan myös kirjaamaan yhdeksi dokumentoidun historian "lievimmistä" pandemioista. 

Espanjanflunssa (1918-1919) vaati 100 miljoonan ihmisen hengen silloin, kun maapallon väkiluku 

oli vain 1,8 miljardia (6 %). Sama kuolleisuusaste tänä päivänä – 7,9 miljardin asukkaan mukaan – 

olisi vastannut noin. 500 miljoonan ihmisen kuolemaa COVIDiin. Mutta tällä hetkellä huolimatta 

paisutetuista luvuista (WHO luokittelee kaikki 28 päivän sisällä positiivisesta COVID-testistä 

https://www.standard.co.uk/news/world/christmas-cancelled-gibraltar-vaccinations-b966816.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/11/europe-unvaccinated-lockdowns/620747/


tapahtuneet kuolemat viruksen aiheuttamiksi), COVID-19:n kuolonuhrien määrä on vain vähän yli 5

miljoonaa.

Vähän tunnettu "Hong Kongin flunssa" (1968-1969) tappoi neljä miljoonaa väestön ollessa alle 

puolet nykyisestä. Eikä hallitus puuttunut mitenkään HK-influenssaan: ei maskeja, ei sulkemisia, ei 

rokotteita – ja virus, kuten aina luonnossa tapahtuu, korvautui pian antigeenisen muutoksen kautta 

uudella influenssalla, joka osoittautui paljon vähemmän tappavaksi: eli laumaimmuniteetti 

saavutettiin.

Tämä on se kurssi, joka meidän olisi pitänyt ottaa COVIDin suhteen, varsinkin, kun kävi ilmi, että 

nuoret ja muuten terveet eivät sairastuneet virukseen. Itse asiassa alun perin ilmoitettiin – ainakin 

Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen tutkijoiden taholta – että laumaimmuniteetin reitti oli 

paras tapa edetä: se oli "luonnon rokote", kuten Sir Patrick Vallance, Yhdistyneen kuningaskunnan 

johtava tieteellinen neuvonantaja, esitti sen maaliskuussa 2020 – mutta sitten WHO tuli väliin ja 

kohta, kun laumaimmuniteettisuunnitelma oli julkistettu, se hylättiin ja ehdotettiin päinvastaista: 

maskimandaatteja, sulkemisia ja lopulta rokotemandaatteja. 

Ainoa ero COVID-19:n ja aiempien pandemioiden välillä – paitsi että se saattaa olla peräisin 

laboratoriosta – on kuitenkin se, että tämän päivän epidemia esiintyy aikana, jolloin monikansalliset

konglomeraatit -- kuten Big Pharma (lääketeollisuus) –  hallitsevat maailmaa. Nämä voimakkaat 

instituutiot määräävät nyt kaikesta ja ovat uudelleenkirjoittaneet, mitä aiemmin pidettiin totuuksina 

vasemmalla, oikealla ja keskustassa. 

Ensinnäkin sanakirja Merriam-Webster viilasi äskettäin sanan "rokote" määritelmää, jotta mRNA-

pohjainen teknologia voitaisiin sisällyttää mukaan. Hienoa. Mutta sitten siinä on tämä:

https://news.sky.com/story/coronavirus-what-is-herd-immunity-and-how-will-it-help-prevent-spread-of-covid-19-11956941


 In  In 

Vuoden 2020 WHO:n ohjeet koskien luonnollista immuniteettia vs. rokoteimmuniteettia läpikävivät

viime vuonna perusteellisen uudelleenkirjoituksen rokotteiden käyttöönoton tueksi. 

MITÄ SEURAAVAKSI?

Ei ole vaikea nähdä, mitä on menossa, mutta yrittää selvittää, mitä seuraavaksi tapahtuu, on

vaikeaa.

https://i0.wp.com/realclimatescience.com/wp-content/uploads/2021/08/Eql8vQiVkAEM_Q0.jpg?w=640&ssl=1


Kun laumaimmuniteetti on saavutettu onnistuneesti, niin tartuntaluvut ovat nyt paljon vähemmän 

huolestuttavia – mutta media ja valtion elimet eivät keskity mihinkään muuhun kuin tautitapauksiin. 

Ne eivät voi enää pelotella ihmisiä kuolleiden määrillä ja huomaat, että nuo sairaat päivittäiset 

"bong"-päivitykset uutistiedotteiden alussa ovat kadonneet. Tämä johtuu siitä, että kovin paljon 

kuolemantapauksia ei enää tapahdu – nyt se muistuttaa enemmän tavallista "talviflunssaa".

Isossa-Britanniassa tapaukset ovat kasvussa:

Mutta kuolemat eivät seuraa:

https://i2.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2021/11/cases-uk.png?ssl=1


Ei ole mitään syytä ottaa mahdollisesti haitallista rokotetta, puhumattakaan sarjasta 

tehostepistoksia.

Kuten saksalainen kansanterveysasiantuntija ja lääkäri Wolfgang Wodarg on varoittanut: älä 

missään tapauksessa ota toista rokotusta.

"Tällä hetkellä rokotuksen jälkeisiä uhreja on enemmän kuin koskaan. Koskaan ennen rokotuksista

ei ole ollut näin paljon haittavaikutuksia”, Wodarg jatkaa. "Se mitä on tapahtunut rokotteen 

seurauksena, on suunnatonta." … "Ei vain media ole sairas, vaan myös politiikanteko." … 

"Kehomuutokset, joita ihmiset käyvät läpi näiden pistosten seurauksena, ovat osittain 

peruuttamattomia", Wodarg varoittaa.

Ole ajan tasalla – hanki uutiset luotettavista lähteistä, kuten ‘DarkHorse‘.

Käytä logiikkaa.

Vastusta rokotteita.

Ja kahdesti pistetyille sanoisin, hylkää tehosteet ja mandaatit – et voi noudattamalla tyranniaa 

päästä siitä, he haluavat aina lisää.

Sosiaalisen median kanavat rajoittavat Electroverse'n kattavuutta: Twitter puhdistaa seuraajia, kun 

taas Facebook leimaa postit "vääriksi" ja on lyönyt päälle rampauttavia sivurajoituksia.

https://auf1.tv/aufrecht-auf1/dr-wodargs-appell-an-geimpfte-nehmen-sie-auf-keinen-fall-noch-eine-spritze/
https://www.youtube.com/channel/UCAWCKUrmvK5F_ynBY_CMlIA/videos
https://i2.wp.com/electroverse.net/wp-content/uploads/2021/11/deaths-uk.png?ssl=1


Muista siis tilata uusien sähköpostiviestien ilmoitukset (laatikko on sivupalkissa >>> tai vieritä alas, 

jos käytät mobiililaitetta).

Ja/tai tule suojelijaksi klikkaamalla tätä: patreon.com/join/electroverse   

Sivustolla ei ole eikä koskaan ole ollut MITÄÄN rahoitusta. 

Auta siis kaikin keinoin meitä levittämään sanomaa, jotta muut voivat selviytyä ja menestyä 

tulevina aikoina.

https://www.patreon.com/join/electroverse?
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