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Vain PUHDASVERISET selviävät rokote / säteily-
holokaustissa, jota ollaan vapauttamassa ihmiskuntaa

vastaan... piikkiproteiinirokotteet aiheuttavat
geneettisen HAJOAMISEN

Only PUREBLOODS will survive the vaccine / radiation holocaust being unleashed
against humanity… the spike protein in vaccines causes genetic DISINTEGRATION
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(Natural News): Tämän päivän podcast on pommi, joka jokaisen, joka haluaa selviytyä 

rokoteholokaustista, on ymmärrettävä, koska se on todella "geneettinen pommi" ihmiskuntaa 

vastaan.

Tukahduttamalla kehon luonnollinen DNA:n korjausmekanismi – joka tunnetaan nimellä NHEJ eli 

Non-Homologous End Joining (ei-homologinen loppuliittyminen) – rokote tekee ihmiset erittäin 

alttiiksi tuhoisille syöpämutaatioille heidän altistuttuaan hyvinkin heikolle ionisoivalle säteilylle, 

kuten auringonvalo tai mammografia. Kun piikkiproteiini tukahduttaa NHEJ:n, elimistö ei voi enää 

korjata vaurioitunutta DNA:ta ja solut muuttuvat hallitsemattomasti, mikä tuhoaa koko kehon ja 

aiheuttaa organismin geneettisen hajoamisen.
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Kaiken tämän dokumentoiva tutkimus julkaistiin MDPI:n lehdellä “Viruses” ja sen suorittivat tutkijat 

Tukholman yliopistossa, Ruotsissa:

https://doi.org/10.3390/v13102056 

Tutkimus osoittaa, että NHEJ:n teho romahtaa mRNA-covid-rokotteen piikkiproteiinin ollessa läsnä:

Yksikään elävä organismi planeetalla ei voi selviytyä ilman geneettistä eheyttä (integrity). NHEJ on

osa jokaista solua jokaisessa planeetalla elävässä kasvissa, eläimessä ja ihmisessä. 

Piikkiproteiinirokote on hyökkäys ihmisten geneettistä eheyttä vastaan ja rokotteen ottaneet eivät 

suurelta osin pysty lisääntymään, koska heidän vauvansa abortoituvat geneettisten mutaatioiden 

vuoksi. Tästä syystä 82 % raskaana olevista ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana 

covid-rokotetuista naisista menettävät vauvansa keskenmenon vuoksi.

Kuinka väestönvähentämistä kannattavat globalistit voivat nopeuttaa 

mutaatioita rokotettujen keskuudessa

Tärkeää on, että kun planeetan asukkaat on laajalti injektoitu covid-rokotteella, globalistit voivat 

laukaista ydinonnettomuuden (tai ydinterrorismin) levittämään säteilyä kaikkialle planeetalla. Jo 

alhaisen tason altistuminen cesium-137:lle (tai strontium-91, jodi-131 jne.) laukaisee tappavien 

syöpien aallon rokotettujen keskuudessa. Normaalit terveet ihmiset voivat korjata alhaisen tason 

ionisoivan säteilyn aiheuttaman DNA-vaurion, kun taas rokotetut pystyvät tuskin suorittamaan 

korjauksia (heidän DNA-korjauksen estostaan kun on supressoitu noin 90 %).

Siten syöpätapaukset nousevat pilviin rokotettujen keskuudessa ja heidän kuolemistaan voidaan 

rokotteiden asemesta syyttää syöpää. Joten tämä kaksoisasejärjestely antaa rokotteita parittaville 
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globalisteille myös mahdollisuuden paeta syyllisyyttä rokotteista. He peittävät rokotekuolemat 

luokittelemalla ne syöpäkuolemiksi.

He tarvitsevat vain uuden Tshernobylin, Fukushiman tai ydinräjähdyksen jossakin pohjoisella 

pallonpuoliskolla – melkein missä tahansa – ja tuulet levittävät radioisotoopit kaikkialle 

pallonpuoliskolla saavuttaen ionisoivan säteilyn alhaisen tason, joka tarvitaan muuttamaan 

rokotetut syöpää sairastaviksi nopeasti kuoleviksi mutanteiksi. 

Ne rokotetut, joita syöpä ei tapa, eivät todennäköisesti pysty tuottamaan elinkelpoisia jälkeläisiä 

siittiöiden ja munasolujen DNA-vaurion vuoksi.

Mielenkiintoista on, että kun selviää, että rokotetut eivät voi olla auringonvalossa kärsimättä 

geneettisistä mutaatioista, he karttavat päivänvaloa ja heistä tulee yökyöpeleitä.

Kulttuurimytologiassa vampyyrit ovat yön olentoja, jotka välittömästi hajoavat, kun auringonvalo 

koskettaa niiden ihoa. Todellisuudessa hajoaminen vie paljon enemmän aikaa, mutta ajatus on 

sama:

Covid-rokotteet + auringonvalo = geneettinen hajoaminen.

Vain puhdasveriset voivat lisääntyä, joten ihmiskunnan tulevaisuus 

kuuluu niille, jotka hylkäävät mRNA-rokotteet

Ne, jotka hylkäävät covid-rokotteet, tunnetaan "puhdasverisinä". He ovat ainoat, jotka pystyvät 

säilyttämään geneettisen eheyden tuleville sukupolville, mikä tarkoittaa, että ihmiskunnan 

tulevaisuus kuuluu niille, jotka hylkäävät covid-rokotteet. (Ihmiset, jotka ottavat piikkiproteiini- / 

mRNA-covid-pistoksia, voittavat Darwin-palkinnon…)

Jumala sanoo kautta Vanhan Testamentin, että elämä on veressä. Sinun kehosi tuottaa kaksi 

miljoonaa punasolua minuutissa ja ne valmistetaan luissasi. Genesis ei sano turhaan, että Eeva 

tehtiin Aadamin kylkiluusta. DNA on luissa veren, elämän keskeisen elementin, valmistamiseksi ja 

geneettisen mallin löytämiseksi kuvaamaan uuden olennon biologiaa.

Ihmisellä, jolla on veren geneettisiä mutaatioita, diagnosoidaan olevan leukemia, verisyöpä. 

Yksinkertaisesti sanottuna tämä on hänen verenvalmistusmallinsa geneettisen eheyden 

hajoaminen, eikä yksikään nisäkäs ole pitkällä tähtäyksellä elinkelpoinen, kun veren geneettinen 

eheys tuhoutuu.

Tämä kuitenkin on juuri se, mitä rokotteet tekevät, kun niihin liittyy altistus matalan tason 

ionisoivalle säteilylle. Todettakoon jälleen:

Piikkiproteiinit + ionisoiva säteily = DNA-mutaatiot / geneettisen eheyden menetys

Ne, jotka ottivat piikkiproteiini-injektion, ovat jo kokemassa syöpäkasvainten kiihtyvää kasvua. Tätä

raportoidaan jo laajalti vaihtoehtolääkäreiden ja analyytikkojen keskuudessa. Vaikka on 



mahdollista, että DNA-mutaatiot voidaan pysäyttää aggressiivisen ravitsemuksellisen detox-

ohjelman ja elinikäisten syövänvastaisten elämäntapojen avulla, niin useimmat ihmiset edistävät 

syöpää elämäntavoillaan myrkyllisten ruokien, myrkyllisten hygieniatuotteiden ja myrkyllisen 

sisäympäristön kautta. Useimmat kärsivät lisäksi D-vitamiinin puutteesta, mikä tarkoittaa, että he 

ovat pohjimmiltaan "syöpätehtaita" jo ennen piikkiproteiiniruiskeiden tuloa kuvaan.

Olemme siis näkemässä syövän räjähdysmäisen maailmanlaajuisen kasvun johtuen covid-

rokotteista. Tämä  tulee todella kiihtymään vuonna 2022 ja näemme helposti yli miljoona 

syöpäkuolemaa Yhdysvalloissa vuonna 2022 (tosin tiedot ovat todennäköisesti saatavilla vasta 

vuonna 2024). Seuraavan vuosikymmenen (2022–2032) aikana tulemme Yhdysvalloissa 

todennäköisesti näkemään kymmeniä miljoonia syöpäkuolemia.

Kaikki globalistien säteilypäästöt kasvattavat näitä lukuja ja maksavat lisää ihmishenkiä. (Se on 

globalistien päämäärä.)

Samaan aikaan ne, jotka ottivat mRNA-piikkiproteiiniruiskeen, synnyttävät mutatoituneita 

elinkelvottomia vauvoja, vaikka selviäisivätkin omista mutaatioistaan. Tällä hetkellä noin puolet 

maailman väestöstä on saanut jonkinlaisia covid-pistoksia, mikä tarkoittaa, että väestön 

vähentämistä kannattavat globalistit ovat jo ehkä saavuttaneet tavoitteensa tuhota hedelmällisyys /

geneettinen elinkelpoisuus merkittävältä osalta ihmisrotua.

Sukupuuttoon kuoleminen on nyt alkanut. Tänä talvena syöpäkuolemat lisääntyvät 

räjähdysmäisesti kaikkialla Amerikassa ja nousevat pilviin seuraavan vuosikymmenen ajan niillä, 

jotka olivat tarpeeksi sinisilmäisiä injektoitaviksi tappavilla piikkiproteiinibioaseilla.

Valmistaudu näkemään syöpien hyökyaalto Amerikassa, Euroopassa, Australiassa, Kanadassa ja 

kaikissa muissa maissa, joissa herkkäuskoiset ihmiset ovat tehneet rokoteitsemurhan.

Kerron koko hämmästyttävän tarinan tästä kaikesta tämän päivän Tilannepäivitys -podcastissa:

Brighteon.com/fef16093-6fd9-43a1-a5cb-cdecb4c63e64 
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