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Jos olet lukenut artikkeleitani jonkin aikaa, tiedät, etten koskaan liioittele. Tiedät myös, että viime 
vuoden aikana ennustukseni, arviointini ja tulkintani ovat olleet täysin tarkkoja.

Nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitsen apuasi. Ellemme toimi yhdessä, olemme tuomittuja. 
Tarvitsen apuasi, koska meidän on saavutettava miljoonia tämän artikkelin avulla. Ja koska suuret 
alustat ja valtavirran media ovat bannanneet minut, en voi saavuttaa noita miljoonia ilman sinua.

Uskon, että tämä on tärkein artikkeli, jonka olet koskaan lukenut. Sinun on jaettava sitä. Sinun ei 
tarvitse tehdä mitään muuta seuraavien päivien aikana, kuin lähettää tätä artikkelia kaikille tutuille 
ja tuntemattomille, joiden sähköpostiosoitteen tiedät. Ja lähetä se jokaiselle toimittajalle, jonka 
sähköpostiosoitteen voit löytää. Voit lähettää sen helposti osoitteesta 
http://www.vernoncoleman.org 

Muistatko videon, jolla Bill ja Melinda Gates istuivat ja virnistelivät puhuessaan siitä, kuinka 
seuraava pandemia saisi ihmiset yllättymään?

No niin, luulen tietäväni, mitä on tapahtumassa. Me kaikki tiedämme, että paha eliitti, Agenda 21 ja 
Suuren Nollauksen -edistäjät, ovat koko ajan aikoneet tappaa 90-95% maailman väestöstä.
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Pelkään, että valitettavasti on todennäköisesti liian myöhäistä pelastaa monia rokotteen saaneista. 
Miljoonat ovat tuomittuja ja pelkään, että monet kuolevat, kun joutuvat seuraavan kerran 
kosketuksiin koronaviruksen kanssa.

Jokin on kuitenkin mennyt pahasti pieleen eliitin suunnitelmissa.

Ja seuraus on, että nyt ne meistä, joita ei ole rokotettu, näyttävät myös olevan vakavassa 
vaarassa. Meidän on pidettävä immuunijärjestelmämme huippukunnossa syömällä viisaasti ja 
ottamalla D-vitamiinilisäaineita. Ja joissakin tilanteissa meidän on ehkä pysyttävä erossa 
rokotetuista. Uskon, että he ovat nyt todellinen vaara ihmislajin eloonjäämiselle.

Olen varoittanut covid-19 -rokotteiden vaaroista jo kauemmin, kuin haluan ajatella sitä. Tiedän, että
niitä ei oikeastaan pitäisi kutsua rokotteiksi (vaikka yhtä virallista määritelmää on muutettu, että ne 
olisivat sellaisia), mutta jos kutsun niitä geeniterapiaksi, niin ihmiset, joita yritämme saavuttaa ja 
joille on kerrottu niiden olevan rokotteita, eivät tiedä, mistä puhun.

Melkein tarkalleen vuosi sitten varoitin, että osittain syy koronavirusriskin liioitteluun oli pakollisen 
rokotusohjelman perustaminen.

Covid-19 -väärennöspandemia luotiin osittain tekosyyksi rokotteille -- sen sijaan, että rokote olisi 
luotu ratkaisuksi väitettyyn uhkaan, jota covid-19 edustaa.

Olen varoittanut kuukausia, että kokeelliset rokotteet ovat vaarallisia ja aiheuttavat monia 
mahdollisesti tappavia sivuvaikutuksia. Julkkikset ja monet lääkärit ovat väärässä rauhoitellessaan 
ihmisiä. Olin oikeassa ehdottaessani, että rokotteet voisivat tappaa enemmän ihmisiä kuin covid-
19.

Nyt kuitenkin näyttää todennäköiseltä, että rokotteet voivat olla syy satojen miljoonien 
rokottamattomien kuolemaan.

Pitkän aikavälin ajatteluni on aina ollut, että covid-19 -petos suunniteltiin tarkoituksella tappaa 
mahdollisimman monet vanhukset ja heikot ja ottaa käyttöön pakolliset rokotukset. Näin sanoin 
ensimmäisessä videossani maaliskuun puolivälissä 2020. Oli tietysti myös suunnitelma tuhota 
talous ja sitten rakentaa se uudelleen vastaamaan Agenda 21:n ja Suuren Nollauksen vaatimuksia.

Vain päiviä senjälkeen, kun tuo video ilmestyi, minua vastaan hyökättiin raivokkaasti internetissä. 
Wikipedia-tietojani muutettiin dramaattisesti. Kaikki tiedot kirjoistani, TV-sarjoistani ja kolumneistani
poistettiin. Minut kuvailtiin diskreditoiduksi salaliittoteoreetikoksi. Tein videon, jolla selitettiin, kuinka 
Wikipedia-tietojani muutettiin demonisoimaan ja mustamaalaamaan minut. (Se on saatavana tällä 



verkkosivustolla myös artikkelina.) Monet muut, jotka ovat kyseenalaistaneet covid-19:n virallisen 
linjan, ovat kärsineet samalla tavalla. Ja tietysti BBC ja kansallinen lehdistö ovat liittyneet 
hyökkäykseen niitä vastaan, jotka uskaltavat kyseenalaistaa virallisen linjan tuomalla julki  
kelpaamattomia totuuksia.

Nyt pelkään kuitenkin, että kansanmurhahullut, apokalyptiset ratsastajat, jotka suunnittelivat tämän
petoksen, johtavat meidät Harmageddoniin.

Olen pitkään uskonut, että petoksen arkkitehdit odottivat miljoonien kuolevan.

Uskon kuitenkin nyt, että pahat mielet, jotka loivat tämän petoksen, dramaattisesti aliarvioivat 
niiden kokeellisten rokotteiden vaaran, joita he ovat edistäneet niin tarmokkaasti. Miljoonat, jotka 
ovat saaneet jonkin covid-19-rokotteista, voivat kuolla näiden rokotusten seurauksena. Selitän 
kohta miten ja miksi. 

Petos alkoi tietysti Imperial College'n Ferguson'in tekemistä villeistä ennusteista. Ferguson on 
matemaattinen mallintaja, jolla on kauhistuttava ansioluettelo (track record). Petosta suunnittelevat 
tiesivät, että Ferguson'in ennusteet olivat järjettömiä. Heidän on täytynyt tietää, että Ferguson'in 
kokemus oli kiusallisen huono, mutta hänen ennustuksiaan käytettiin kuitenkin tekosyynä 
sulkemisille, sosiaaliselle etäännyttämiselle, maskeille ja koulujen ja sairaalaosastojen 
sulkemisille.Tämä kaikki oli täyttä hulluutta. Järkevää olisi ollut eristää tartunnan saaneet -- samalla
tavalla kuin flunssaa sairastavien käsketään pysyä kotona -- ja suojella heikoimmassa asemassa 
olevia, etupäässä vanhuksia, joilla on sydän- tai rintahäiriöitä. Mutta poliitikot ja neuvonantajat 
tekivät kaiken väärin ja ne, jotka kyseenalaistivat tapahtuneen, demonisoitiin ja vaiennettiin.

Tosiasia on, että terveiden ihmisten immuunijärjestelmä vahvistuu vuorovaikutuksen kautta toisten 
kanssa. Terveillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla on hyvin voimakas immuunijärjestelmä. Uusi virus 
todennäköisesti uhkaa vain vanhuksia.

Ja kuitenkin maailman poliitikot ja heidän neuvonantajansa johtivat meidät tarkoituksella 
joukkorokotusohjelmaan.

Aluksi yleisölle vakuutettiin, että vain valtavan rokotusohjelman avulla heille olisi mahdollista saada
takaisin menetetyt vapautensa. Tämä oli aina vaarallista hölynpölyä.

Nopeasti hyväksytyt kokeelliset rokotteet eivät kuitenkaan koskaan tehneet sitä, mitä ihmisille 
kerrottiin niiden tekevän. Niitä ei ole suunniteltu estämään infektioita tai tartuntoja. Rokotteet eivät 
estä ihmisiä saamasta covid-19:ta, eivätkä estä heitä siirtämästä sitä toisiin, jos saavat sen. 
Rokotteet auttavat vain rajoittamaan oireiden vakavuutta joillakin injektoiduilla. Tätä useimmat 
ihmiset eivät tietenkään usko. Suurin osa rokotetuista uskovat olevansa suojattuja tartunnalta. Se 
oli toinen petos.



Sen melko tärkeän tosiasian lisäksi, että ne eivät tee, mitä ihmiset luulevat niiden tekevän, 
rokotteilla on kolme valtavaa ongelmaa. 

Ensimmäinen ongelma on tietysti se, että nämä kokeelliset rokotteet ovat jo osoittautuneet 
toivottoman vaarallisiksi -- tappaen jo monia ja aiheuttaen vakavia haittatapahtumia monissa 
muissa. Tämän ongelman suuruutta voidaan arvioida siitä, kun jopa viranomaiset myöntävät, että 
todennäköisesti vain yhdestä prosentista rokotteisiin liittyvistä kuolemista ja vakavista 
loukkaantumisista raportoidaan. On mahdotonta arvioida, kuinka moni kuolee allergiaongelmiin, 
sydänvaivoihin, aivohalvauksiin, neurologisiin ongelmiin, tai kuinka moni sokeutuu, tai halvaantuu. 
Sivustollani on luettelo ihmisistä, joiden tiedetään loukkaantuneen tai kuolleen rokotteista ja se on 
kauhistuttavaa luettavaa. Kuolleiden määrä on kauhistuttava, mutta useimmat viranomaiset 
väittävät jatkuvasti, että ne kaikki ovat sattumia. Kun joku kuoli 60 tai 28 päivän kuluttua 
positiivisesta covid-19-testistä - vaikka testitulos olisi ollut väärä - heitä pidettiin automaattisesti 
covidiin kuolleina numeroiden kasvattamiseksi. Mutta kun terveet nuoret ihmiset kuolevat 
muutamassa tunnissa rokotuksen saamisesta, kuolemat hylätään vain sattumina. Mikä määrä 
traagisia sattumia onkaan ollut.

Toinen ongelma on immuunijärjestelmän ongelma, joka tunnetaan nimellä patogeeninen pohjustus 
(pathogenic priming) eli sytokiinimyrsky. Se,mitä tapahtuu, on, että rokotetun immuunijärjestelmä 
pohjustetaan reagoimaan hyvin rajusti, jos kyseinen henkilö joutuu tulevaisuudessa kosketuksiin 
viruksen kanssa. Tulos voi olla katastrofaalinen ja tämä on se, mitä pelkään tapahtuvan syksyllä ja 
ensi talven aikana. Rokotteen saaneet ihmiset ovat todellisissa vaikeuksissa, kun joutuvat 
seuraavan kerran kosketuksiin koronaviruksen kanssa. Heidän immuunijärjestelmänsä ylireagoi ja 
silloin todennäköisesti tapahtuu paljon kuolemia.

Potilaita ei ole virallisesti varoitettu tästä ongelmasta, vaikka todisteet julkaistiin lehdessä 
International Journal of Clinical Practice  lokakuussa 2020. Artikkelin otsikko on ''Informed consent 
disclosure to vaccine trial subjects of risk of covid-19 vaccines worsening clinical disease 
(Tietoisen suostumuksen ehtojen paljastaminen rokotuskokelaille riskistä saada covid-19-
rokotteen paheneva kliininen sairaus''.

Potilaat eivät kuitenkaan ole antaneet mitään tietoista suostumusta ja minä epäilen, että useimmat 
lääkärit ovat edelleen tietämättömiä riskeistä

Ikääntyneet ja ne, joilla on heikko immuunijärjestelmä, kuolevat erityisen todennäköisesti. Ja mikä 
aiheuttaa sinulle heikon immuunijärjestelmän? Maskin käyttö, oleminen eristettynä muista ja 
riittämätön auringonpaisteen saaminen ovat kolme ilmeistä syytä. Liian paljon alkoholia ja 
tupakoimista kotiarestissa eivät auta.

Ylimääräiset kuolemat tapahtuvat todennäköisesti syksyllä, kun rokotetut todennäköisimmin 
altistuvat virukselle. Koronavirus leviää nopeimmin syksyllä ja talvella.



Sairauksien ja kuolemien epidemian seurauksena hallitukset alkavat ajaa seuraavaa 
rokotuskierrosta. Mutaatioista puhutaan tietysti paljon ja uusia kiireellisesti valmistettuja rokotteita 
tuotetaan ja niitä edistävät voimakkaasti julkkikset, jotka eivät tiedä mitään lääketieteestä eikä 
rokotteista. Lääkärit, jotka ymmärtävät vaarat ja epäilevät rokotteita, vaiennetaan tavalliseen 
tapaan. 

On hämmästyttävää, mutta uskon, että petoksen taustalla olevat ihmiset tiesivät, että näin tulisi 
käymään. Se oli osa heidän pahaa suunnitelmaansa.

He tiesivät, että kuolemantapaukset lisääntyisivät syksyllä ja ensi talvena. He suunnittelivat syyttää
kuolemista aina covid-19:n uutta versiota – jotakin niistä tuhansista mutaatioista, joita on tulossa 
syksyyn mennessä. Olen pitkään epäillyt, että he lopulta ajavat rokotuksia parin kuukauden välein -
tai jopa useammin; jopa noin kuukauden välein. (Tätä ei ole vaikea uskoa. Israelissa Netanyahu on
jo tilannut 36 miljoonaa annosta rokotetta. Suom. huom.)

 Alunperin käytin sanaa huijaus (hoax) tarkoituksella kritisoida reaktiota flunssankaltaiseen 
virusinfektioon. Tuo reaktio oli villin liioiteltu.

Epäilen, että juuri tämän takia Bill ja Melinda Gates virnistelivät antaessaan ymmärtää, ettemme 
ehkä ota ensimmäistä pandemiaa vakavasti --  seuraavaan suhtautuisimme paljon vakavammin.

Ja uskon, että he ja kaikki muut petokseen osallistuneet olettivat olevansa täysin turvassa, koska 
heissä ei todellakaan olisi rokotteita. Epäilen, että monille eliitistä ja tärkeimmille julkkiksille 
annettiin lumelääkettä jonkin kokeilurokotteista sijaan.

He eivät koskaan olleet vaarassa, että rokote tappaa heidät, vahingoittaa heitä vakavasti, tai  
kehittää heille patogeenisen pohjustuksen -- ja että sitten ovat uskomattoman haavoittuvia 
seuraavalla kerralla joutuessaan kosketuksiin virustartunnan kanssa.

Luulen, että eliitti ajatteli olevansa turvassa. Luulen, että he suunnittelivat suunnitelman, joka 
johtaisi miljooniin kuolemiin, mutta joka ei vahingoittaisi heitä.

Mutta uskon, että he tekivät valtavan, ratkaisevan virheen.

Ja tämä johtaa meidät kolmanteen ongelmaan - ongelmaan, jota en usko heidän odottaneen.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-i-ll-get-israel-36-million-covid-vaccines-what-s-the-new-number-netanyahu-is-touting-1.9582982%20


Tämän ongelman on juuri hahmotellut tohtori Geert Vanden Bossche, joka on hyvin merkittävä 
rokotespesialisti. Tosiasiassa olin alun perin epäilevä sen suhteen, mitä hän sanoi, koska tohtori 
Bossche on aiemmin työskennellyt GAVI:n ja Gates-säätiön kanssa. Hän on viimeinen henkilö 
maailmassa, jota voitaisiin kuvailla rokottamisen vastustajana. 

Tohtori Bossche on huomauttanut, että tällä hetkellä käytettävät rokotteet ovat vääriä aseita 
käytettäviksi sodassa tätä virusinfektiota vastaan.

On katastrofi, kun annamme rokotteita miljoonille ja opetamme viruksen mutatoitumaan ja 
tulemaan vahvemmaksi ja tappavammaksi. Yritykset suunnitella uusia rokotteita uusille mutaatioille
vain pahentavat tilannetta, koska tutkijoille ei ole mahdollista päästä mutatoituneiden virusten 
edelle ja rokotetut jakavat nyt mutatoituneita viruksia ympärillään olevien kanssa. Mutaatiot tulevat 
vahvemmiksi ja tappavammiksi.

Sulkemisten lopettaminen ajoittuu täydellisesti varmistamaan, että koronaviruksen uudet mutaatiot 
leviävät joka puolelle.

Siihen liittyy myös toinen ongelma.

Normaalisti kehossamme on valkosoluja, jotka auttavat meitä torjumaan infektioita. NK-soluiksi 
kutsutut solut - NK tarkoittaa luonnollisia tappajia (Natural Killers) -- auttavat tappamaan pois 
hyökkäävät pahat solut. Kun NK-solut ovat tehneet työnsä, vasta-aineemme tulevat paikalle ja 
selvittävät sotkun.

Tohtori Bossche selittää kuitenkin, että covid-19-rokotteet laukaisevat hyvin spesifististen vasta-
aineiden tuotannon, joka kilpailee rokotettujen luonnollisen puolustuksen kanssa.

Rokotettujen luonnollinen puolustusjärjestelmä tukehtuu, koska rokotteen tuottamat spesifistiset 
vasta-aineet kaappaavat vallan.

Ja nämä spesifistiset vasta-aineet, rokotteiden tuottamat, ovat pysyviä. Ne ovat ikuisesti 
rokotettujen ruumiissa.

Katastrofaalinen seuraus on, että kymmenien tai satojen miljoonien rokotettujen luonnollinen 
immuunijärjestelmä tuhotaan tehokkaasti.

https://www.gavi.org/our-alliance/about


Heidän immuunijärjestelmänsä ei pysty torjumaan mitään viruksen mutatoitunutta muunnosta, joka
kehittyy heidän kehossaan. Ja nämä mutatoituneet virukset voivat levitä yhteisöön. Uskon, että 
tämän vuoksi uusia virusmuunnoksia esiintyy alueilla, joilla rokote on annettu suurille määrille 
ihmisiä.

Lopputulos on, että rokottaminen antaa virukselle mahdollisuuden tulla äärettömän paljon 
vaarallisemmaksi. Jokaisella rokotetulla henkilöllä on mahdollisuus tulla joukkomurhaajaksi, koska 
heidän ruumiistaan tulee laboratorio, joka valmistaa tappavia viruksia. Ja mikä vielä pahempaa, 
joistakin rokotetuista voi tulla oireettomia kantajia – jotka levittävät tappavia viruksia ympärilleen.

Ja ne, jotka on rokotettu, eivät pysty reagoimaan mutaatioihin, koska heidän 
immuunijärjestelmänsä on kaapannut keinotekoinen puolustusjärjestelmä, jonka rokote on antanut 
heille ja joka on suunniteltu taistelemaan koronaviruksen alkuperäistä muotoa vastaan. Rokotetut 
yksilöt ovat hyvin suuressa vaarassa, kun uudet mutaatiot alkavat levitä. Heidän ruumiinsa on 
pysyvästi ja yksinomaan vaihdettu puolustautumaan viruksen muotoa vastaan, joka on nopeasti 
vanhenemassa.

Uusien rokotteiden antaminen ei auta, koska mutatoitunut virus ei ole haavoittuva. Rokotteita 
valmistavat tutkijat eivät pysty pääsemään mutatoituvan viruksen edelle. Tämä olisi pitänyt 
ennakoida. Juuri siksi flunssarokotteet eivät usein toimi. 

Poliitikot ja heidän neuvonantajansa tulevat valehtelemaan ja syyttämään rokottamattomia 
uusien mutaatioiden kehittymisestä ja kuolemantapausten lisääntymisestä.

Mutta jos tohtori Bossche on oikeassa ja uskon hänen olevan, niin rokotetut yksilöt ovat niitä, jotka 
uhkaavat ihmiskuntaa. He ovat suuri uhka kaikille rokotetuille, mutta he ovat suuri uhka myös 
rokottamattomille, koska virukset, joita he karistelevat, ovat vaarallisempia kuin alkuperäinen.

Olemme hyvin vaarallisella alueella.

Jos emme lopeta tätä rokotusohjelmaa nyt, niin ei ole liioiteltua sanoa, että ihmiskunnan 
tulevaisuus on vaarassa.

Onko tämä se, mikä oli mielessä niillä, jotka yrittävät myydä meille Suuren Nollauksen?

En tiedä.



Ehkä heidän tavoitteensa oli kaiken aikaa tappaa meidät kaikki.

Tai ehkä heidän paha juonensa on juuri käynyt hallitsemattomaksi. Isossa-Britanniassa Ferguson, 
Hancock, Whitty ja Vallance ovat aina olleet minulle täysin väärät ihmiset johtamaan kansakunnan 
reaktiota. Uskon, että Yhdysvalloissa tohtori Fauci oli väärä henkilö 

Olen pelännyt koko ajan, että heidät on valittu, koska ovat väärät ihmiset. Kaikki, mitä he ovat 
tehneet, on ollut väärin meille, mutta oikein heille ja pahalle Agenda 21:tä  ja Suurta Nollausta 
ajavalle pahalle salaliitolle.

Vaatimus tukahduttaa vapaa keskustelu on johtanut meidät suoraan tähän kuiluun. Kenellekään 
näistä ihmisistä ei olisi pitänyt antaa tällaista hallintaa elämäämme, mutta tukahduttamalla kaikki 
kyseenalaistava oppositio tavalla, jollaista ei ole koskaan ennen tehty ja tukahduttamalla tosiasiat 
valtamedia ja internet-jättiläiset ovat tehneet asiat äärettömän paljon pahemmiksi. Luulevatko he 
olevan turvassa?

On olemassa todellinen riski, että sen sijaan, että tappaisivat vain 90-95%, kuten paha eliitti alun 
perin halusi, he voivat tappaa vahingossa kaikki; he voivat tuhota ihmiskunnan.

Meillä on hyvin vähän aikaa pelastaa itsemme. Meidän on tuettava immuunijärjestelmäämme ja 
ironista kyllä, on mahdollista, että meidän on pysyteltävä erossa rokotetuista. Kirjoitan artikkelin 
noin viikon sisällä, miten voit parantaa immuunijärjestelmääsi.

Näetkö nyt, miksi tämä on tärkein artikkeli, jonka olen kirjoittanut covid-19:sta ja tärkein, mitä olet 
koskaan lukenut?

En pääse valtamediaan, joka vain tukahduttaa totuuden ja kieltäytyy kaikesta väittelystä ja 
keskustelusta. Esimerkiksi YouTube ei ota videoita, joilla kyseenalaistetaan, mitä tahansa pahat 
vallanpitäjät ajavat.

Joten lähettäkää tätä artikkelia lääkäreille ja toimittajille, ystäville ja sukulaisille. Jakakaa, jakakaa, 
jakakaa. Ehkä voimme saada vallassa olevat uskomaan, että hekään eivät ole immuuneja edessä 
olevalle katastrofille. Voit jakaa helposti osoitteesta: http://www.vernoncoleman.org 

Toivon, että tohtori Bossche on väärässä. Toivon, että itse olen väärässä.

http://www.vernoncoleman.org/


Mutta kaikki tässä artikkelissa tarvitsee tutkimista. Ja jos näitä pelkoja ei julkisteta ja tutkita, niin 
tiedämme täysin varmasti, että suunnitelma on tappaa mahdollisimman monet meistä. Ei voi olla 
muuta johtopäätöstä.
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How Can I Be Saved?  (Kuinka voin pelastua?)

Shalom B’Yeshua

MARANATHA!!

https://grandmageri422.me/2015/04/08/how-can-i-be-saved/
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