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Rokoteverhon takaa: Lääkäri lainaa
'ilmiantajia' CDCn sisällä, jotka väittävät

ruiskeiden tappaneen jo 50 000
amerikkalaista

Behind the Vaccine Veil: Doctor cites ‘whistleblowers’ inside CDC who
claim injections have already killed 50,000 Americans

‘Hyvät lääkärit tekevät käsittämättömiä asioita" ... He "näyttävät olevan
noiduttuja"

COVID-19:n varhaishoidon kiitetyin lääkäri on tullut julkisuuteen uudella räjähtävällä videolla, joka 

puhaltaa pois kannen lääkintä-alan vallankäyttäjien rikoskumppanuudelta kymmenien tuhansien 

amerikkalaisten tarpeettomaan kuolemaan.

Tohtori Peter McCullough sanoi, että näitä kuolemia on edesauttanut väärä narratiivi, joka on 

pyrkinyt työntämään täysin uuden ja todistamattoman rokotteen tautiin, joka on hyvin hoidettavissa.

Hän sanoi, että COVID oli biologinen ase ja rokotteet edustavat tuon bioaseen "toista vaihetta".

"Kun tämä, tavallaan bioterrorismin ensimmäinen vaihe, otettiin käyttöön, kyse oli pelkästään 

väestön pitämisestä pelossa ja eristyksessä ja sen valmentamisesta vastaanottamaan rokote, joka 

näyttää olevan bioterrorismin toinen vaihe", McCullough sanoi 11. kesäkuuta järjestetyssä 

verkkoseminaarissa saksalaisen asianajajan Reiner Fuellmich'in ja useiden muiden lääkäreiden 

kanssa.

Hän huomautti:

“Sekä hengitystievirus että rokote välittivät ihmiskehoon piikkiproteiinin, tämän 

bioterrorismitutkimuksen gain of function -kohteen."

Suurin osa McCullough'in kommenteista tulee alla olevan videon ensimmäisten 10 minuutin 

aikana.
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https://www.bitchute.com/video/rKP61hruGxIt/ 

“Nyt en voi julkisesti sanoa tätä kaikkea kansallisessa TV:ssä tänään enkä koskaan", hän jatkoi. 

"Mutta se, mitä opimme ajan myötä, on, ettemme voi enää kommunikoida valtion virastojen 

kanssa. Emme todellakaan voineet edes kommunikoida ylipuhuttujen (propagandized)  

kollegoittemme kanssa suurissa terveyskeskuksissa, jotka kaikki näyttävät olevan lumouksen 

alaisia, melkein kuin heidät olisi juuri hypnotisoitu."

Hän ei pidätellyt kollegoihinsa lääketieteellisessä yhteisössä kohdistuvaa kritiikkiään.

“Ja lääkärit, hyvät lääkärit, tekevät käsittämättömiä asioita, kuten että ruiskuttavat 

biologisesti aktiivisen messenger-RNA:n, joka tuottaa tämän patologisen piikkiproteiinin

raskaana oleviin naisilin. Luulen, että kun lääkärit heräävät transsistaan, he ovat 

järkyttyneitä ajatellessaan, mitä ovat tehneet ihmisille.”

McCullough on lääketieteen professori ja sisätautien varaylilääkäri Baylor-yliopistossa ja opettaa 

myös Teksasin  A&M -yliopistossa. Hän on epidemiologi, kardiologi ja sisätautilääkäri ja on 

todistanut Teksasin osavaltion senaatissa liittyen COVID-19-hoitoihin. Hän on ylivoimaisesti eniten 

lainattu lääkäri koskien COVID-19- hoitoja yli 600 viitteellä Kansallisessa Lääketieteen Kirjastossa. 

Oval Median nauhoittamalla videolla McCullough sanoo:

“Bioterrorismin ensimmäinen aalto on hengitystievirus, joka levisi kaikkialle maailmaan ja vaikutti 

suhteellisen harvoihin – monissa väestöissä noin yhteen prosenttiin - mutta synnytti suurta pelkoa."

Hän sanoi, että virus kohdistui ensisijaisesti yli 50-vuotiaisiin, joilla oli useita sairauksia. Se on 

tuskin minkäänlainen riski lapsille.

Hän sanoi, että 85 prosenttia yli 600 000 kuolemasta USA:ssa olisi voitu estää monilääkehoidolla 

annettuna ennen taudin puoliväliä.

Sen sijaan ihmisten käskettiin pysyä kotona eikä palata sairaalaan, elleivät heidän oireensa 

pahentuneet sellaisiksi, kuten vakavat hengitysvaikeudet. Siinä vaiheessa se oli jo liian myöhäistä 

monille. Heidät asetettiin hengityskoneisiin ja he kuolivat.

Lääkärien valtava enemmistö hyppäsi yhtä aikaa noudattamaan näitä virheellisiä "ohjeita", jotka 

Maailman Terveysjärjestö (WHO) ja Yhdysvaltain tautienvalvontakeskus (CDC) ovat antaneet. Nuo
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ohjeet laiminlöivät kaiken keskittymisen sairaiden potilaiden hoitoon ja alkaen jo huhtikuussa 2020 

korostavat rokotteen tarvetta ainoana todellisena toivona viruksen torjumiseksi.

Aikavälillä 14.12.2020 – 11.6.2021 Liittovaltion rokotteiden haittatapahtumien raportointijärjestelmä 

[VAERS] kirjasi 5993 ilmoitusta COVID-rokotteella injektoitujen ihmisten kuolemista. Se on 

enemmän kuin kaikki VAERSille ilmoitetut kuolemat kaikista muista rokotteista yhteensä viimeisten

22 vuoden aikana.

Mutta nämä luvut, niin järkyttäviä kuin ovatkin, ovat vain jäävuoren huippua kuolleiden 

amerikkalaisten todellisesta määrästä, McCullough sanoi

“Meillä on nyt ilmiantaja CMS:ssä (Centers for Medicare and Medicaid Services) ja 

kaksi ilmiantajaa CDC:ssä. Luulemme, että kuolleita amerikkalaisia on noin 50 000. 

Viisikymmentätuhatta kuolemaa. Meillä on siis itseasiassa paljon enemmän rokotteesta

johtuvia kuolemantapauksia päivässä kuin varmasti virustaudista. Se on pohjimmiltaan 

bioterrorismia injektiolla.

Katso: Latest CDC VAERS data for 12- to 17-year-olds include 7 deaths, 271 serious adverse

events following COVID vaccines (Uusimmat 12–17-vuotiaiden CDC VAERS -tiedot 

sisältävät 7 kuolemaa ja 271 vakavaa haittatapahtumaa COVID-rokotusten jälkeen)

McCullough lisäsi, että "joka ainut asia, joka tehtiin kansanterveydessä torjumaan pandemiaa, 

pahensi sitä.”

Hän sanoi, että varhaisten COVID-hoitojen, kuten hydroksiklorokiini ja  varsinkin Ivermectin, 

tukahduttaminen "oli tiiviisti yhteydessä rokotteen kehittämiseen".

Katso_New Study Links Ivermectin to ‘Large Reductions’     in COVID-19 Deaths  (Uusi 

tutkimus yhdistää ivermektiinin COVID-19-kuolemien' suuriin vähennyksiin)

Ilman jo saatavilla olevien hoitojen tukahduttamista hallitus ei olisi voinut laillisesti myöntää 

hätäkäyttölupaa kolmelle rokotteelle, jotka Moderna, Pfizer sekä Johnson & Johnson ovat 

ryntäyttäneet markkinoille.

Modernan tapauksessa Yhdysvaltain hallitus on patentin kanssahaltija NIH:in (National Institutes of

Health) kautta, mikä on selvä eturistiriita.
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"Periaatteessa vain minä julkaisin ne kaksi paperia, jotka opettavat lääkäreille, kuinka hoitaa 

COVID-19 kotona sairaalaan ottamisen ja kuoleman estämiseksi ... Jos hoito tapahtuu varhaisessa

vaiheessa, se johtaa sairaalahoitojen ja kuolemien vähenemiseen 85%”, McCullough sanoi.

Rokotteita ei siis ainoastaan otettu käyttöön tarpeettomasti tukahduttamalla jo käytettävissä olevat 

tehokkaat hoidot, vaan FDA ja CDC salaavat nyt traagisen määrän kuolemia, jotka heidän 

kokeelliset mRNA-injektionsa aiheuttavat.

McCullough sanoi, että hän on järjestänyt ryhmiä kaikkialla maailmassa korostamaan varhaista 

hoitoa.

"Hallitukset ovat itse asiassa yrittäneet estää COVID-potilaiden varhaisen hoidon, joten teimme 

”kotipotilasoppaan", hän sanoi.

"Me läpimurtauduimme ihmisten luokse ja ihmiset, jotka sairastuivat COVIDiin, soittivat 

saadakseen lääkkeitä postimyynnin apteekeista (mail-order distribution pharmacies). Niinpä 

hallituksen edes tietämättä, mitä tapahtui, me murskasimme epidemian täällä Yhdysvalloissa  

joulukuun lopulla tammikuulle tultaessa. Periaatteessa me huolehdinne pandemiasta noin 500 

lääkärin ja etälääkäripalvelun kanssa. Ja tähän päivään saakka olemme hoitaneet noin 25 

prosenttia Yhdysvaltain COVID-19-potilaista, joilla on todella suuri riski, yli 50-vuotiaat, joilla on 

lääketieteellisiä ongelmia tai vakavia oireita. Ja  periaatteessa me hoidimme pandemian ja samalla

olemme yrittäneet pitää itsemme poliittisen rähäkän ulkopuolella."

McCullough sanoi, että hänen huomionsa on viime aikoina keskittynyt tarpeettomiin ja vaarallisiin 

injektioihin.

“Pyrimme muuttamaan yleisön käsityksen rokotteesta. Alun perin yleisö hyväksyi 

rokotteen ja meidän piti  tavallaan kääntää laivaa hitaasti. Nyt rokotusten määrä 

Yhdysvalloissa on laskenut huhtikuun 8. päivästä. Suurin osa rokotuskeskuksista ovat 

tyhjiä.”

”Meillä on paljon käynnissä Yhdysvalloissa. Otamme mukaan yhä enemmän 

asianajajia."

https://faculty.utrgv.edu/eleftherios.gkioulekas/zelenko/aaps-Guide-to-Home-Based-Covid-Treatment.pdf
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