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  Meille kerrotaan, että nyt on uusi koronaviruksen kanta, joka aiheuttaa 

tartuntojen "toisen aallon" eri puolilla maailmaa. Onko se totta? Siltä näyttää. Itse 

virus on todellinen ja virukset mutatoituvat kaiken aikaa nostaen esiin uusia 

kantoja. Se on luonnollista, jopa väistämätöntä. Itse asiassa, kun jotkut sanovat, 

että on olemassa yksi uusi kanta, toiset sanovat, että niitä on enemmän kuin yksi -

esimerkiksi, että Etelä-Afrikkalainen kanta on erilainen kuin Iso-Britannian kanta. .

  Voi myös pitää paikkansa, että uusi kanta on tarttuvampi kuin alkuperäinen.

  Mutta onko se tappava? Ah, se on täysin eri asia. Virus on todellinen; uusia 

kantoja väistämättä syntyy; mutta että kanta olisi välitön uhka hengellemme, on 

jotakin sellaista, jota emme voi enää noin vain uskoa, koska tietyt "asiantuntijat" 

sanovat niin. He ovat huutaneet sutta nyt jo ihan liian kauan. 

  Muista, kuinka meille kerrottiin alusta saakka, että tämä voi osoittautua 

suurimmaksi uhaksi ihmiskunnan olemassaololle espanjalaisen influenssan 

jälkeen. He olivat väärässä. He valehtelivat meille. Muista myös, että ihmisten 

kuolemia kaikenlaisista muista syistä on petollisesti liitetty COVID-kuolemiin jo 

monien kuukausien ajan ja ne on kirjattu sellaisina kuolintodistuksiin tarkoituksella

paisuttaa lukuja niin, että meillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka monta 

tarkalleen on kuollut COVIDiin – mutta tiedämme varmasti, että paljon vähemmän 

kuin "viralliset" luvut väittävät (ja "viralliset" luvut ovat riittävän pieniä 

nykyisellään!).

  Jo huhtikuussa 2020 Yhdysvaltain hallitus alkoi luokitella viruksen tartuttamien 

potilaiden kuolemat COVID-kuolemiksi riippumatta taustalla olevista 

terveysongelmista, jotka olisivat voineet edesauttaa heidän kuolemaansa.[1]  ] 

Tohtori Dan Erickson, lääkäri, jolla on mikrobiologian korkeakoulututkinto, sanoi: 

"Miksi meitä painostetaan lisäämään COVID kuolintodistuksiin? Kasvattamaanko 
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lukuja niiden saamiseksi näyttämään pahemmilta kuin ovat? Luulen niin.” [2]  

Monet muut tiesivät asian olevan näin ja puhuivat. 

  Joulukuussa 2020 kaksi Minnesota'n valtion lainsäätäjää, edustaja Mary Franson

ja senaattori Scott Jensen (joka on myös lääkäri), olivat viimeiset, jotka vaativat 

niiden kuolintodistusten tarkastamista, joissa koronavirus mainittiin kuolinsyynä. 

He totesivat, että viruksesta johtuvia kuolemia on voitu paisuttaa jopa 40%. 

Franson sanoi: "Minulla on… esimerkkejä, joissa COVID ei ole kuoleman taustalla

oleva syy, vaan kaatuminen. Toinen esimerkki on makeaan veteen hukkuminen. 

Meillä on dementiaa. Meillä on aivohalvaus ja monien elinten pettäminen.” 

[3] Kaikki nämä laskettiin COVID-kuolemiksi! Jopa henkilön, joka heitettiin ulos 

autosta, katsottiin kuolleen COVIDiin yksinkertaisesti siksi, että virus oli hänen 

järjestelmässään! Itse asiassa Franson sanoi, että ainakin 800 heidän 

tarkastamistaan "kuolintodistustiedoista" osoittivat, että COVID ei ollut kuoleman 

taustalla oleva syy. 

  Jensen totesi, että huhtikuussa 2020 "kommentoin, että minua lääkärinä 

kehotettiin tekemään kuolintodistuksia eri tavalla COVID-19:ssa kuin muissa 

sairauksissa. CDC-asiakirja, joka opastaa meitä lääkäreinä kuolintodistusten 

teossa, on ollut voimassa 17 vuotta, mutta tänä vuonna meille sanottiin 

terveysministeriön ja CDC:n kautta, että säännöt muuttuvat, jos kysymyksessä on 

COVID-19. Silloin ei ole väliä onko se todella diagnosoitu kuoleman aiheuttajaksi. 

Jos jollakin oli se, hän kuoli siihen." Hän lisäsi, että keskimääräinen korvaus 

(Yhdysvalloissa) sairaalalle COVID-kuolemasta oli 77 000 dollaria. [4]

  Todistusaineisto kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi Colorado'n osavaltio väitti, että 

alkoholimyrkytykseen kuollut henkilö oli todella kuollut COVIDiin - koska virus 

löydettiin hänen järjestelmästään. Arizonassa lainsäätäjä edustaja Mark Finchem 

totesi, että hänen teettämänsä tutkimuksen mukaan COVID-19-tartunnan 

saaneiden kasvavan määrän ja sairaalaan päätyvien määrän välillä ei ollut 

korrelaatiota. Hänen mukaansa oli väärin keskittyä positiivisten testitulosten 

määrän kasvuun syynä rajoitusten kiristämiseen, koska alle 10% positiivisiksi 

testatuista päätyy sairaalaan.[5]

  Hyvä lukija, sinulle on valehdeltu ja valehdeltu ja jälleen valehdeltu nyt jo vuoden

ajan! Pitäisikö sitten kenenkään ja varsinkaan Jumalan lapsen, joka tietää, kuinka 

maailma toimii, vain automaattisesti uskoa, että "asiantuntijat" kertovat nyt 

totuuden jonkin ns. "toisen aallon", jonkin uuden kannan, vakavuudesta? Jos otat 
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heidän sanansa täydestä kaikkien näiden kuukausien valheiden ja propagandan 

jälkeen, et käytä Herran antamaa älykkyyttäsi. Olet todella tyhmä.

  Tähänastinen todistusaineisto osoittaa, että uusi kanta ei ole tappavampi kuin 

alkuperäinen. James Gallagher, BBC: n terveys- ja tiedekirjeenvaihtaja, totesi 

näin: "Minulla on yksi yksinkertainen sääntö 'uuden variantin' eli 'uuden kannan' 

koronavirustarinoiden ymmärtämiseksi. Kysy: 'Onko viruksen käyttäytyminen 

muuttunut?' Mutatoitunut virus kuulostaa vaistomaisesti pelottavalta, mutta 

mutaatio ja muuttuminen ovat sitä, mitä virukset tekevät. Suurimman osan ajasta 

se on joko merkityksetön nykäys (tweak) tai virus muuttaa itseään niin, että se on 

pahempi tartuttaessaan meidät ja uusi variantti vain kuolee pois. Joskus se osuu 

uuteen voitonkaavaan.” Sitten hän totesi: "Ei ole selvää näyttöä, että uusi 

koronaviruksen variantti… pystyy leviämään helpommin, aiheuttamaan 

vakavampia oireita, tai tekemään rokotteen hyödyttömäksi.”[6]

  Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson'in mukaan - joka tammikuun alussa vei

Iso-Britannian takaisin tiukkaan sulkemiseen sen takia - tämä uusi kanta on 70% 

tarttuvampi kuin vanha. Se saa ihmiset välittömästi paniikkiin: “70% tarttuvampi! 

Kauheaa! Valtava määrä ihmisiä tulee kuolemaan!” Iso-Britannian terveysministeri

Matt Hancock kuitenkin sanoi, että uusi kanta ei ole luonnostaan sen 

vaarallisempi kuin muutkaan kannat! [7] No niin, jos se ei ole vaarallisempi, niin 

miksi paniikki? Vaikka uusi kanta olisi todella 70% tarttuvampi (ja tässä vaiheessa 

emme voi olla varmoja, että he kertovat meille totuuden luvuista ja tilastoista, 

koska ovat valehdelleet niin usein), se ei näytä olevan vaarallisempi! 

Ensimmäinen kanta ei ollut lainkaan vaarallinen yli 99%:lle väestöstä. Joten jos 

tämä uusi kanta ei ole vaarallisempi, niin se tarkoittaa, että se ei ole vaarallinen yli

99 prosentille väestöstä! Se voi levitä nopeammin, mutta mitä väliä sillä on? 

”Nopeammin” ei ole sama kuin ”vaarallisempi”. Ne ovat kaksi erillistä asiaa.

Tämä on klassinen esimerkki siitä, kuinka massat uskovat oletettujen 

"asiantuntijoiden" valheisiin. He kuulevat sanoja "paljon tarttuvampi", joita media 

toistaa, kyllästyksiin asti; mutta he luulevat niiden tarkoittavan "paljon 

tappavampi". Jatkuvassa median pommituksessa he rinnastavat sanat "tarttuva" 

ja "tappava". Nämä asiat eivät ole samat. Tavallinen nuha on hyvin tarttuva, mutta 

suurimmalle osalle se ei ole tappava.
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Sitten ihmiset sanovat: "Entäs kun sairaalat tukkeutuvat potilaisiin, 

hoitohenkilökunta on hukkumaisillaan eikä pysty käsittelemään valtavasti 

lisääntyviä tartuntoja jne.?"

Vastaus on hyvin yksinkertainen, kun lähestyt asiaa järkevästi ja loogisesti:

Jo pelästyneelle väestölle, jonka median kuukausia kestäneet valheet ja 

propaganda ovat johtaneet harhaan, sanotaan nyt olevan käynnissä toinen aalto 

ja että se on pahempi kuin ensimmäinen. Ja mitä tapahtuu? Koska ihmiset ovat 

herkkäuskoisia lampaita muistuttavia olentoja, he panikoivat välittömästi entistäkin

enemmän. Ja kun ihmiset panikoivat terveytensä vuoksi, niin mitä he tekevät? He 

ryntäävät lääkäriin. Suurimman osan ei tarvitsisi tehdä sitä. Mutta kun ihmiset ovat

paniikkitilassa, mikään ei mene jakeluun. He eivät kuuntele. Jokainen setänsä 

kanssa parveilee lääkärin vastaanotolle, klinikalle tai sairaalaan jokaisesta 

pienestä nuhasta, jokaisesta hieman kipeästä nivelestä, jokaisesta lievästä 

yskästä, tai mitä heillä sitten onkaan. Heidät tutkitaan ja - ei ole lainkaan yllättävää

- monilla heistä todetaan olevan virus järjestelmässään. Monilla ei tietenkään ole -

kuten edellä on selitetty, meille valehdellaan, viruksesta johtuvien "kuolemien" 

määrää paisutellaan, emmekä yksinkertaisesti voi luottaa "virallisista" lähteistä 

tuleviin tilastoihin. Riippumatta siitä, mihin joku kuolee tällä hetkellä, meille 

kerrotaan, että se johtui viruksesta, tai ”liittyi COVIDiin” (tähän yhteen hyvin 

kätevästi epämääräiseen). Niinpä he kuulevat, että suuria määriä ihmisiä kuolee 

ja olettavat heti, että se johtuu viruksesta. Mutta se on selvä valhe.

Silti tällä hetkellä hyvin monilla on virus. Tämä on ollut odotettavissa. Mutta vaikka

sinulla on virus järjestelmässäsi, niin se ei tarkoita, että kuolet. Se ei tarkoita edes,

että tulet kovin sairaaksi. Suurin osa toipuu hienosti ja kaikki omillaan. Mutta 

jälleen kerran ihmiset eivät kuuntele. He panikoivat. Valtamedia, poliitikot ja tietyt 

agendassa mukana olevat lääkärit ovat niin kauan ruokkineet heitä valheella, että 

he ovat kuuroja tosiasioille ja todelliselle tieteelle.

Siksi lääkintähenkilöstö on kyllä hukkumaisillaan! Oletko yllättynyt? Totta kai se on

hukkumaisillaan! Mutta ylikuormitetut, liian täynnä olevat sairaalat eivät merkitse, 

että asiat olisivat todella huonommin. Se tarkoittaa vain, että ihmiset panikoivat ja 

parveilevat lääkärikeskuksiin valtavin määrin. Ja koska testattavien määrät ovat 

suurempia kuin koskaan, myös niitä, joilla havaitaan olevan virus 

järjestelmässään, on enemmän kuin koskaan. Kaikkien näiden kuukausien jälkeen

virusta esiintyy miljoonia useammilla, kuin mitä “viralliset” luvut osoittavat. Jos 



suurin osa näistä ihmisistä lähetettäisiin vain kotiin, kun heille on vakuutettu, ettei 

ole mitään syytä huoleen, koska melkein kaikki heistä tulevat toipumaan, niin 

sairaalat eivät olisi liian täynnä ja se hyvin pieni osa ihmisistä, jotka todella 

tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa ja sairaalaan ottamista voisivat päästä sinne. 

Lisäksi kaikki, joilla on muita hyvin todellisia ja vakavia sairauksia, saisivat hoidon,

joka heiltä tällä hetkellä evätään tämän globaalin viruspaniikin takia! 

  Mutta entäpä jos viikkojen tai kuukausien kuluttua tästä hetkestä löytyykin 

vankkoja todisteita, että joo, variantti onkin paljon tappavampi kuin alkuperäinen? 

Mikään ei vielä osoita, että se olisi, mutta entä jos se lopulta osoittautuu todella 

vaarallisemmaksi kuin ensimmäinen?

  No niin, entä sitten? Jos on, niin on. Pitäisikö sillä olla jotakin vaikutusta siihen, 

kuinka kristitty reagoi siihen? Ei pitäisi! Jokaisen tosi kristityn tulisi olla rauhallinen 

koko ajan; luottaa Herraan; elää kuolevana ihmisenä kuolevien ihmisten keskellä; 

elää kuin se, joka todella uskoo, että elämä on Kristus ja kuolema voitto (Fil. 1:21);

elää joka ikinen elämänsä päivä, kuin se olisi hänen viimeisensä maan päällä; 

vaeltaa uskossa; rukoilla lakkaamatta (1.Ts. 5:17); olla valmis lähtemään ja 

olemaan Kristuksen kanssa, mikä on paljon parempi (Fil. 1:23). 

  Ensimmäinen kanta ei ollut sitä, mutta jos (ja se on hyvin iso "jos") tästä uudesta 

kannasta todella tulee kauhea rutto, ja niin sinä joko elät ... tai kuolet. Ratkaise se 

sydämessäsi. Kristittynä sinun pitäisi joka tapauksessa olla valmis kuolemaan 

milloin tahansa. Sinun täytyy kuolla joskus (Hepr. 9:27). Sinä kuolet joskus 

johonkin, ehkä johonkin kauheaan, ehkä lievään. Herra tietää sen, sinä et. 

Kuoletko koronaviruksen alkuperäiseen kantaan? Tilastollisesti se on lähes 

mahdotonta, mutta jotkut kyllä kuolevat. Ehkä sinä olet yksi heistä. Vai kuoletko 

johonkin uuteen kantaan? Kenties. No niin, silloin on sinun aikasi. Aika, jonka 

kaikkivaltias Herra on määrännyt, ennenkuin olit edes olemassa. Aika, joka on 

määrätty Ikuisuudessa. 

  ”Virukset tappavat ihmisiä. Tarinan loppu”, sanoi tohtori Dan Erickson (katso 

ed.)."Flunssa tappaa ihmisiä. Covid tappaa ihmisiä. Mutta meille muille kehittyy 

laumaimmuniteetti. Kehitämme kyvyn saada tämä virus ja torjua se.” [8] Jos 

tämän lievän viruksen puhjettua ensimmäisen kerran ja alettua levitä ympäri 

maailmaa se olisi vain jätetty kulkemaan, niin se olisi jo kuollut, eikä olisi huolta 

uudesta kannasta. Kuten tohtori Knut Wittkowski, entinen New York'in Rockefeller 

-yliopiston biostatistiikan, epidemiologian ja tutkimussuunnittelun osaston johtaja, 
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selittää, että joukkokaranteeni vain pidentää virusepidemiaa - se olisi voitu 

lopettaa viikkojen sisällä, jos ihmisten olisi sallittu elää normaalia elämää.[9] Hän 

selittää, että ainoa asia, joka pysäyttää hengitystiesairauden, on 

laumaimmuniteetti, joka syntyy vain, kun suuri osa väestöstä tulee immuuneiksi. 

"Noin 80%:lla ihmisistä on täytynyt olla kosketus virukseen ja suurin osa heistä ei 

edes tiedä, että saivat tartunnan, tai heillä oli hyvin, hyvin lieviä oireita, varsinkin 

lapsilla", hän sanoo. Jopa harrastettaessa "sosiaalista etäännyttämistä" virus kyllä

löytää tapoja levitä, hän sanoo. ”Et voi estää hengitystiesairauden leviämistä 

perheen sisällä, etkä voi estää sitä leviämästä naapureihin, synnyttäviin, 

lääkäreihin – kehenkään. Ihmiset ovat sosiaalisia ja jopa sosiaalisen 

etäännyttämisen aikana heillä on kontakteja; ja mikä tahansa näistä kontakteista 

voi levittää tautia."

  Hän lisäsi jotakin hyvin merkittävää: "Se jatkuu ikuisesti, ellemme anna sen 

kulkea." Toisin sanoen, antakaa sen kulkea.

  On traagista, että näin ei ole tehty. Ja todennäköisesti näin ei tehdä 

tulevaisuudessakaan. "He" eivät anna sen tapahtua. On aivan liian edullista 

vallassa olijoille viranomaisten takana manipuloida ja kontrolloida reaktiota 

sellaiseen, joka olisi ollut tähän tullessa jo historiaa, myrsky vesilasissa.
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