Dr. BryanArdis todistaa oheisella brandnewtube'n videolla "Dr BryanArdis: The Remdesivir
Genocide" kuinka Remdesivir-lddkkeen avulla toteutettiin kansanmurha ja miten ffime petos jatkuu
nykyisiin koronarokotuksiin.
Tdssd selostus videosta sekd Dr. Ardiksen viittaamat tutkimus- ja viranomaislinkit.

Hin on antanut

vastaavan todistajalausunnon Rainer Fuellmichin johtamalle kansainvdliselle lakimieskonsortiolle,
joka tulee nostamaan asiassa syytteet mm. WHO:n johtoa vastaan. Mainitut tutkimukset ohessa
myos kuvina. THL. Fimea ja Suomen hallitus valehtelevat meille koronasta ja rokotteista ia
joutuvat siitd myos vastuuseen.

Laitoin loppuun myos muita kommentteja, kaikista liihdelinkit mukana, jotta voitte itse tarkistaa
asian.

comiwatch/dr-bryan-ardis-the-remdesivirgenocide LrzghwKGMJWUThP.html

https ://brandnewtube.

Remdesivirille ei ollut annettu lfliikelupaa ennen koronaviruspandemiaa (sama koski myohemmin
koronarokotteita). Hlitdtilajulistukseen vedoten Anthony Fauci (NIH) pystyl nostamaan tdmdn
hyvliksymlittdmen terapian ainoaksi sallituksi koronan hoitotoimenpiteeksi vedoten siihen. ettii sillli
on hoidetru menestyksekkiilisti Ebolaa.
hnps://www.cdc.gov/coronavirus/20L9-ncovftrcp/therapeutic-options.html
Remdesivir -tutkimukset
Fauci nojasi pddtriksessddn kahteen aiempaan Remdesivir -tutkimukseen, joissa toisessa, Ebolatutkimuksessa, Remdesivir oli kuitenkin hyliitty kesken kokeen, koska se aiheutti enemmlin
kuolemia kuin miktifln muu tutkimuksessa ollut kokeellinen Heke (53 %).
Kukaan ei ilmeisesti ollut koskaan vaivautunut lukemaan Faucin viittaamia tutkimuksia.
Tutkimuksen tiMstelmii oli myos laadittu sekavasti, jos joku sattui lukemaan vain tiivistelmdn.
https://www.nejm.org/doVfulV10. 1"056/It{EJMoa1"9 10993
Toinen Faucin viiuaama tutkimus oli Remdesivirid valmistavan Gilead Sciences itsensd rahoittama.
Siihen osallistui 61- koehenkilod useasta eri maasta ja maanosasta. 23 % potilaista ilmaantui vakavia
sivuoireita. Tutkimuksen seurantavaiheessa vakavimpina ldlikehaittoinahavaittiin mm. akuutti
munuaisten petteminen. 8 % potilaista joutui keskeyndmddn kokeen, koska he olivat kuolemassa
ldAkkeeseen.

https://www.nejm.orgdoilfull/L0. 1056/I'{EJMoa20070 L6
Muina lddkehaittavaikutuksina tutkimuksessa havaittiin monen elimen yhtEiaikainen pefteminen
Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS), septinen shokki ja matala verenpaine.
Niiiden tutkimusten perusteella Remdesivirili piiiitettiin sitten mddrdtd kaikille ainoaksi
hoitokeinoksi USA:ssa. Remdesivirin lis6ksi potilaille suositellaan Dexamethasonea, joka Dr Bryan
Ardisin mukaan aiheuttaa munuaisten pettemisen 4 o/o potllaista eli lisiiii uipauksia 35 o/o:iin.Ihmiset
eivdt kuolleet koronaan, vaan koronan hoitoon. RemdesivirillA tapettiin ihmisid USA:n sairaaloissa.
Sairaalat olivat kuolemanloukkuja. Ja siitti syytettiin koronaa. Hoito-ohje on edelleen luettavissa
NIH:n sivuilla (National Institute of Health).
https://www.covidLgtreatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-managemenUhospitalizedadults--therapeutic-mana gement/

Kdytinniin ongelmat
Muistamme kun NewYorkilaisllilikliri ihmetteli keviiiillii 2020 koro'irapqtilaidensa outoja oireita;
aivan kuin heidiit olisi heitetty 10 000 m korkeuteen ilman lislihappea. Koska Remdesivirin
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vaurioittamat munuaiset eivet enHd kyenneet poistamaan vette, heidiin keuhkonsa tliyttyivtit vedelld
ja he tukehtuivat siihen. Pulmonary adeema - nesteen kerddntyminen keuhkoihin.
Fauci ja kumppanit tiesivdt jo entuudestaan ettd Remdesivir potilaista 30 %o:lla munuaiset tulevat
pettemean. Ja samaa protokollaa jatketaan edelleen. Siksi sairaalaan meno on monelle
kuolemantuomio. Lisdvaatimus hoitaa vaikeita tapauksia hengityskoneilla vain pahensi tilannetta;
se ei auttanut miteen ja potilaat eivdt kestdneet mekaanista konehengitystd, mutta siith maksettiin
sairaaloille erittdin hyvin, kuten myos koronadiagnoosista. Samaan aikaan muiden potilaiden hoidot
lopetettiin, potilaita ei otettu vastaan ja monet yksityissairaalat joutuivat kamppailemaan
taloudellisesti ja lomauttamaan henkilokuntaa tydn puutteessa.

Pelkohypetys ja sensuuri

Kaikki tdmd tehtiin luorn..n pelkoa koronan vaarallisuudesta ympflri maailman ja valmistamaan
maaperdd tutkimattomille uusille rokotteille, kun samaan aikaan koronaan tehokkaksi jo todettuja
Ililikkeitli sensuroitiin ja paneteltiin: HCQ ja CQ, Ivermectin ja jopa D-vitamiinin ja sinkin
tehokkuus. Aikaisella hoidolla ja ylipiiiitliiin asianmukaisella hoidolla olisi sddstetty monia
ihmishenkiti.

ja hoitomafia, johtavia
ja
poliitikkoja
puolueita sekd koko valtamedia hallituksen ohjauksessa. Kaikki he ovat syyllistyneet
rikokseen ihmisyyttei vastaan. Koko jiirjestelmii on rikki ja vaatii rakenteiden tiiydellistli
uudistamista, vastuuhenkiloiden asettamista tutkintaan ja korvausvastuuseen ja osallisten
p oistamista vastuupaikoilta.
Tdssd on ollut mukana koko maailmanlaajuinen korruptoitua llidke-

Koronarokotteiden turvallisuus - FDA
FDA:n (Food and DrugAdministration) koronarokotteiden turvallisuutta koskevassa
tarkkailuistunnossa 22.L0.2020listattiin mahdolliset koronarokotteiden haittavaikutukset.
httos ://stacks. cdc. qov/view / cdc/ 97 349
Useat niist[ liittyvtit verisuonitukoksiin. Kuinka monelle on keruothr ndistd riskeistd ennen
rokotusta? Tiesitkri sind ndistd? Tlimli on rikollista peittelyd. Samaan aikaan korona on luokiteltu
influenssan tasoiseksi taudiksi, myos WHO:n sivuilla, Prof. John P. Ioannidis.

Tiiysin uusi lasten monitulehdussairaus MIS-C
Yhtend haittavaikutuksena FDA:n listassa on listattu teysin uusi sairaus: lasten
monijdrjestelmetulehdus "Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C).
Mayo klinikan mukaan MIS-C:ssd sekli aivot, munuaiset, perna, suolisto, syddn, silmdt, kaikki
voivat tulehtua yhtd aikaa.

MIS-C tapauksia on L5.9.2021 listattu CDC:n sivuilla jo 4660 tapausta, joista 41 on johtanut
kuolemaan. Rokote on siis todellinen riski lapsille. Linkki tessd:
hups ://covid. cdc. gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance
Onko tdssi nyt k)rse paljon puhutusta mahdollisesta ADE-ilmiostii? Riskistd, jossa kohdatessaan
luonnonviruksen, lasten voimakas immuunipuolustus kiilintyykin hyokkti[mtidn omia, vierasta
piikkiproteiinia tuottavia soluja vastaan, joita on rokottesta kllkeutunut eri puolilla kehoa eri
elimiin? He ovat siis tienneet tdllaisesta lapsiin kohdistuvasta rokoteha[tasta jo 2020ja silti ovat
ajaneet lasten rokottamisia, vaikka lapsilla ei ole todettu koronasta kliyttinnossa mitaiin riskiti!

Dr. Bryan Ardis todistaa oheisella brandnewtube'n videolla "Dr Bryan Ardis: The Remdesivir
Genocide" kuinka Remdesivir-lddkkeen avulla toteutettiin kansanmurha ja miten tAme petos jatkuu
nykyisiin koronarokotuksiin.
Tdssd selostus videosta sekd Dr. Ardiksen viittaamat tutkimus- ja viranomaislinkit. Hdn on antanut

vastaavan todistajalausunnon Rainer Fuellmichin johtamalle kansainvdliselle lakimieskonsortiolle,
joka tulee nostamaan asiassa syytteet mm. WHO:n johtoa vastaan. Mainitut tutkimukset ohessa
mytis kuvina. THL. Fimea ja Suomen hallitus valehtelevat meille koronasta ja rokotteista ja
joutuvat siitd myos vastuuseen.

Laitoin loppuun myos muita kommentteja, kaikista liihdelinkit mukana, jotta voitte itse tarkistaa
asian.

comiwatch/dr-bryan-ardis-the-remdesivirgenocide LtZ ghwK6MJWUThP.html

https ://brandnewtube.

Remdesivirille ei ollut annettu lEiEikelupaa ennen koronaviruspandemiaa (sama koski myohemmin
koronarokotteita). Hiitiitilajulistukseen vedoten Anthony Fauci (NIH) pystyl nostamaan temen
hyviiksymtittomdn terapian ainoaksi sallituksi koronan hoitotoimenpiteeksi vedoten siihen. efte sille
on hoidettu menestyksekktilisti Ebolaa.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/]rcp/therapeutic-options.html
Remdesivir -tutkimukset
Fauci nojasi pddtoksessddn kahteen aiempaan Remdesivir -tutkimukseen, joissa toisessa, Ebolatutkimuksessa, Remdesivir oli kuitenkin hylliny kesken kokeen, koska se aiheutti enemm[n
kuolemia kuin mikiiiin muu tutkimuksessa ollut kokeellinen Heke (53 %).
Kukaan ei ilmeisesti ollut koskaan vaivautunut lukemaan Faucin viittaamia tutkimuksia.
Tutkimuksen tiivistelmd oli myos laaditnr sekavasti, jos joku sattui lukemaan vain tiivistelmdn.
https ://www.nejm.org/doVfu ll/10. 1056/NEJMoaL9 10993
Toinen Faucin viittaama tutkimus oli Remdesivirid valmistavan Gilead Sciences itsensd rahoittama.
Siihen osallistui 6l- koehenkiloi useasta eri maasta ja maanosasta. 23 % potilaista ilmaantui vakavia
sivuoireita. Tutkimuksen seurantavaiheessa vakavimpina liilikehaittoinahavaittiin mm. akuutti
munuaisten pettaminen. 8 % potilaista joutui keskeyttdmddn kokeen, koska he olivat kuolemassa
lddkkeeseen.
https ://www.nejm.org/doi/fu ll/10. 1056/NEJMoa20070 L6

Muina llilikehaittavaikuti.rksina tutkimuksessa havaittiin monen elimen yhteaikainen pefteminen
Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS), septinen shokki ja matala verenpaine.
Nliiden tutkimusten perusteella Remdesivirie paetettiin sitten mddrdtd kaikille ainoaksi
hoitokeinoksi USA:ssa. Remdesivirin lisdksi potilaille suositellaan Dexamethasonea, joka Dr Bryan
Ardisin mukaan aiheuttaa munuaisten pettdmisen 4 o/o potilaista eli lisliii tdpauksia 35 o/o:iin.Ihmiset
eivdt kuolleet koronaan, vaan koronan hoitoon. Remdesivirillii tapettiin ihmisid USA:n sairaaloissa.
Sairaalat olivat kuolemanloukkuja. Ja siitii syytettiin koronaa. Hoito-ohje on edelleen luettavissa
NIH:n sivuilla (National Institute of Health).
https://www.covidlgtreatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management/hospitalizedadults-+heraoeutic-manaqemenU

Kiytinniin ongelmat
Muistamme kun NewYorkilaisllilikliri ihmetteli kev[iillii 2020 korcihapotilaidensa outoja oireita;
aivan kuin heidtit olisi heitetty 1-0 000 m korkeuteen ilman lislihappea. Koska Remdesivirin
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i.*.urrrir.nomaiset ja hallitus valehtevat meille koko ajan. Valtioneuvoston kanslia

on

jo Covid-1-9

tutkimusjulkaisussaan 3/2020,s. 9-l-0, kertonut laboratoriotutkimuksesta, jossa Ivermectin on
todettu tehokkaaksi liiiikkeeksi koronaa vastaan.
10024/L62430/COVID19 Tirtkimuskatsaus 3-2020.pdf
Omituista jo se, ettd tietoa ei ole hyodynnetty ja jaettu mediassa, mutta vield omituisempaa, ettli
lukuisia muita Ivermectin -tutkimuksia ja niiden meta-analyysejd erinomaisine tuloksineen ei ole
mainittu, vaikka kuka tahansa voi helposti ne loytae tutkimustietokannoista, saati aiheeseen palkattu
alan tutkija. Meta-analyysikooste pliivittyy sivustolle: https://ir,rmmeta.com/ Ennaltaehkdisevissd
hoidossa (Prophylaxis) 86% paranema !
Intiassa lakimiesyhdistys on haastanut oikeuteen WHO:n asiantuntijan, joka on pimittdnyt tietoa

ivermectinin hytidyllisyydestli.

Kaikki tiedot ovat julkisista ldhteistd ja voitte hyodyntlili niitii vapaasti ja toivottavasti niin myos
teette ja osaltanne vaikutatte temen tdysin perusteettoman ja rikialttiin lasten rokottamisen
lopettamiseksi!

Sokerina pohjalla:
Japanin terveysviranomaiset ovat hyldnneet l-,6+1 miljoonaa annosta niissd olleen magneettisen
aineen (metallin, GO?) kontaminaation vuoksi. Se tekee yhteensl 8 miljoonaa hyltittyti annosta!
"It's a substance that reacts to magnets," a ministry official said. "It could be metal."

in-Japan-over-contamination

La Quinta Columna - Espanjalainen tutkijaryhmli on loyttinyt magneettista, myrkyllistd
grafeenioksidia (GO) rokotteista! hups://dissidentsignposts.ordcovid 5g
ja
Japanin lidkevalvontaviraston tutkimuksissa (Pfizerin) rokotteen on todettu kulkeutuvan
kertyvlin elimistdssd eri sislelimiin, munasarjoihin ja aivoihin. Grafeenioksidi voi sakkautua
verisuoniin ja haitata elinten, mm. sydimen toimintaa. Kuka tutkii asiaa?

Uusi geenimuuntelulaki pdin vastoin mahdollistaa meiddn rokottamisen salaa kokeellisilla
rokotteilla ja ns. shedding ilmitin!

I6vIBmgIKCbxM5z3oQXTIk0#comment-8493
Onko taustalla Hekeyhti6iden painostus? Pfizerin rokotetestin ohjeistus, sivut s.67-68 ns'
"shedding" ilmio, jossa on kerrottu mahdollisuudesta, efte rokotettu levittdd ymplristoonsd rokotetta
tai sen ainesosia ja t[lle altistuneet voivat saada oireita. Nyt teima on sallittu oikein lailla
jelkijattttisesti ja mahdollistaa saman myos jatkossa, tietimdttlimrne! $.iis rokotetut voivat olla
vaarallisia ympiirist<llleen, ei rokottamattomat!

tl,
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Koronarokote, sen keinotekoinen piikkiproteiinin on nyt ympAtty myils tuhkarokkorokotteeseen
(MMR). Suomen uusi GMO laki ilmeisesti ny sallii sen kiiyton kertomatta tdstd vanhemmille(?) tai
ainakin neuvoloita voidaan keyftaa "tutkimukseen" vdrvddmiseen.
Ahighly immunogenic and effective measles virus-based Thl-biased COVID-L9 vaccine.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/332 57540/
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Fimeassa on io noiff2 496 vakavaa rokotehaittailmoitusta jaTmOQ haittailmoitusta kesittelemdttd!
Tdmd on katisuofi!
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L2-I7 vuotiaista on tehty j6 fl vakavaa haittailmoitusta! Siis lapsista ja nuorista, joille korona ei
kdytdnnossd aiheuta minktifnlaista riskid myoskddn THL:n tilastojen mukaan! Voitteko nukkua
taman tiedon kanssa?

i\,L'

Grafeenioksidi on (para)magneettista eli se reagoi ulkoiseen taajuuskenttiilin ja se aktivoituu
sopivalla taajuudella muodostaen pitkili sdikeiti, tesse tapauksessa solun tai kehon sislillli.
Vastaavilla magneettisilla aineilla on kontrolloitu koe-eleinten elintoimintoja. Tdstl on runsaasti
tutkimusjulkaisuj a. Esimerkki etdnd tapahtuvasta kontrolloinnista:
hups ://seek.rockef eller. edu/fl ipping-a-switch-inside-the-head/

7

ja
Kuinka maailmalla on kasvatettu "koronakuolemia" ja tisiitty sen avulla pelkoa ja rokotteiden myyntil mitii
ja
taloudellisesta
itse rokotteet ovat aiheuttaneet erityisesti lapsilla. Kyse on psykologisesta. biologisesta
Maailmanjdrjestys,
(WEF)
tai
Uusi
Reset
Great
sodankdynnistd. Ja depopulaatiosta, The

(1)

usA

(1a) Liitteend tivistelmd Dr. Ardisin tuoreesta todistusvideosta Dr. Reiner Fuellmichin Corona Investigative
jolle
iommitteassa, kuinka USA:ssa murhattin vanhuksia ja sairaita (flunssaisia) potilaita Remdesivir -aineelld,
ja muut
ei ole edes liilkelupaa sen myrkyllisyyden takia. Etsin oheen kaikki Dr. Ardisin mainitsemat tieteelliset
Iinkit ja liitin ne liitteeseen:i fiasf<i oireen kuvakaappaukset niistd alleviivaten oleellisimmat kohdat.
(1b) FDA:n neuvoa antavan komitea 17.9.202I

FDA "Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee" Septembet L7,202L Meeting
Announcement
products-advisory-comminee-september-

1

7-2 02

1

-meetin g-amouncement

Kohta noin 4:20 eteenpdin. ensin Dr. Joseph Freiman keroo, ettd meilld ei ole dataa, joka osoittaisi Covid-L9
rokotteiden olevan tehokkaita ja turvallisia. Suomennettuna https://rapsodia.filfdan-kokous-rokotteet-tappavatenemman-ihmisia-kuin-pelastavaV
Sen jdlkeen Steve Kirsh, Executive Director of the Covid-19 Early Treatment Fund, listaa:
- Nelinkertainen mddrii sydlinkohtauksia Pfeizerin 6 kk rokotekokeessa, 20 kuoli ja 1-4 kuoli placeboryhmiissd.
- VAERS osoittaa, efte temen rokotteen yhteydessd tapahtuu 7L x enemmEin sydlinkohtauksia kuin missllin
muussa rokotteissa.
- Jos kerran rokotteet aiheuttavat lisEiii kuolemia, kaikki rokotteet, tehosteet ja pakot ovat tdysin jerjettdmie.
- Nelje experttid teki analyysit USA:n ulkopuolisella datalla ja tilastden perusteella koronarokotteet tappavat
partriimmillaan 2, mutta iopr 5 henked pelistaessaan yhden hengen. (USA:n tilastot eivdt ole kovin luotettavia,
kut n muista kohdista huomaamme). Em. tekee 4l-1 kuolemaan L miljoonaan rokoteannosta kohden. Kuolleita
on siis ainakin 150 000.
- Israelissa, jossa on suurin rokotekattavuus, (yli 78 % oikeutetuista on rokotettu ia2,2 miljoonaa tehosteannosta
jo jaettu), siiti siela on kaikkien aikojen korkeimmat tartuntamlifirlit (ia neljdnnestd annoksesta jo puhutaan)
https ://www.worldometers.info/coronavirus/country/israeV

1.9626604

o/o:iinviimeisen 4 kk aikana! Kaikkein
90 vuotiaiden rokotetnrjen osuus putosi 94,4%o:sta82,9
optimistisimman arvion mukaan 50 % rokotetuista kuoli ja 0 %o rokottamattomista. Jos ttitd ei pystytii
- Israelissa

yli

selittamaan kansalaisille, niin tehosterokotuksille ei ole oikeutusta! Rokotetut kuolevat rokottamattomia

nopeammin!

- l)-vuotias Maddie de Garey osallistui Pfeizerin rokotekokeeseen ja halvaantui loppueldmdkseen. Miksi asiaa
ei ole raportoitu eikd huomioitu mitenkddn?
- Intia on koronasta vapaa, vaikka sielld vain 1-3 % kansasta on saanut vaaditut kaksi rokoteannosta
Intiassa on kliytetty varhaista tai ennalta ehkiiiseviiii hoitoa, Ivermectin, Hydroksiklorokiniini HCQ ia HQ.

Kommentti FDA:n paneeli hylkiiii nuorten listirokottamisen.

project Veritas whislblover osoittaa konkreettisesti, etta rokotehaittoja esiintyy USA:ssa ja niitli ei kirjata
haittarekisteriin.

Grafeenioksidia rokotteissa (Huom Japani hyllinnyt l-+1,6 M annosta niiden magneettisen kontaminaation

vuolsi)

(2) Englanti. Hautaustoimiston j ohtaj an todistus
l-,5
Kuuntelin juuri hautaustoimiston johtajan John O'Looney'n todistuksen tapahtumista briteissd viimeisen
ja
hoitajiin ja
ajalta. O'L6oneyll6 on l-5 v. kokemus alalta ja tyonsli vuoksi ollut paljon kontakteja ltilikiireihin
maalishtinellii on luonnollisesti tarkat kirjaukset alueensa kuolleista ja yhteydet kollegoihin. Alkuvaiheessa
yliannostus,
huhtikuu 2020 vanhuksia liiiikittiin antamalla heille 60 mg rauhoittavaa Midazolamia eli 1-0-20 x
jonka seurauksena maksa myrkyttyy ja heti sen jdlkeen aivot ja seuraa kuolema. Vanhukset tapettiin liiiikkeillii
"k.rrr.tt"*.an
pelkoa tappavast; viruksesta. Kuinka virus osaa mennd juuri vanhainkoteihin? Samaan aikaan
sairaaloiden Midazolam hankinnat kasVoivat 1000 %. O'Looney'lld on kontakteja hankintoja kirjanneisiin
jlitettiin
henkiliihin ja asia on varmasti helposti tarkistettavissa. Samaan aikaan monia muita sairauksia
hoitamatta. ivtonia ihmisiii merkittiin koronakuolleiksi, vaikka he kuolivat ihan muista syistd, mitd omaiset
ihmettelivdt, olivat mm. sytiv[n terminaalivaiheessa.

Kevddn 2020 jlilkeen tilanne vdhdn rauhoittui, mutta seuraava kuolonpiikki alkoi O'Loneyn mukaan rokotusten
myris keski-ikiiisid ja nuoria. Kuolleet olivat jlirjestiilin rokotettuja. O'Loney
alkamisen jiilkeen.
-omaisiltaNyt alkoi kuolla
ja hoitohenkilcikunnalta kuolinsyyn. Heti rokotusten alkamisen jiilkeen kuolemat kasvoivat
kysyi aina
j.2 viikkoa huhtikuun puoliviiliin saakka. Huhtikuun puolivdlin jiilkeen alkoi hautausurakoitsijoilla hiljaisin
kausi 5 vuoteen.

Kolme viikkoa sitten (elo-syyskuun vaihde) kuolleisuus alkoi jlilleen nousta; johdonmukaisesti
Eri
sydlinkohtauksia, verisuoniiukoksia, monielin romahduksia ja erilisisia ylliinlivid syddnperdisid sairauksia.
it*iisia ihmisiii. Melkein kaikki saaneet rokotuksen. Muita sairauksia ei hoidettu, joten moni kuoli myds esim.
syopddn, mutta se merkittiin koronakuolemaksi. NHS tietlili ndmd asiat. Deltavi.u: = rokote.
o,Learyn tietojen mukaan 50 mailin sdteelld yhtiiiin lasta ei ole kuollut koronan. Jos olisi, niin siitli olisi nostettu
isot otsikot. Joten ei ole mitean syyta rokottaa lapsia koronaa vastaan. Depopulaatioagenda on murhauttanut
vanhempia ihmisid ja nyt he haluavat steriloida tai vammauttaa nuoret.
tarttuva
John O'Loney on noutanut sairaaloista yli 100 koronapoitilasta, osa vield llimpimiA. Jos liikkeellli olisi
ihmiset
koska
vakava sairaus, hlin olisi sen saanut. Maskia hdn ei ole kliytt[nyt; aluksi niite ei ollut saatavilla,
olivat hamstranneet kaikki. HHn myris tietdd, ettd maskit eivdt suojaa viruksilta.

Maailmalla on rakennettu kymmenid tuhansia uusia vankiloita, Covid-keskuksia. Vankilapulasta on briteissd
puhutnr vuosikymmenid, mutta nyt niitA tehtiin tuhansittain samaan aikaan, kun talous on polvillaan. Niiden
yt..n on ,"k.nn.ttu myris krematoriot ja laajat hautauspaikat. Jos kerran koko koronaa ei ole olemassa,
yht
"t
ut n O'Looney todistaa, ainakaan sellaista millli media ja viranomaiset ovat meitd pelotelleet, niin mitd varten
ne on rakennettu?

O'Loney'n videota on ladattu pian miljoona kertaa Bitchute ja NewTube kanavilla.
Sama (molemmat) loytyy myds Rainer Fuellmichin Telegram kanavalta
,,MUST WATCH!!! Funeral Director John O'Looney Blows the Whistle on bovid"
https ://www.bitchute. com/video/gigUyK3yl tMU/

Rokotetut kuolevat 6 x todennAkdisemmin:

unvaccinated-uk-health-data-shod?fbclid=IwAR3 5c9R45dnJrXXZwlMEAzuFMGZwJdukB2 lksimDl9 EChIv4dPHUwaLS

(3) Suomi
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Fimeanhaittavaikutusrekisterissd on 8.9.2021 mennessd klisitelry 3657 haittailmoitusta, joista 2394 vakavia.
NaistalflZ kuolemaa. Itse koronaan ei ole vield kuollut ketiilin; THL on listannut vain koronaan liittyvili
o/o:IIa
kuolemia noin j-000 viimeisen 1-,5 v aikana. Kuolleiden keski-ik[ on ollut 82 vuotta ja THL:n mukaan 94
on ollut muita perussairauksia. Vuodessa.kuolee yli 50 000 ihmistti eri syistd. Xasittelya odottaa nyt yli 11 090 t?1W
koronarokotteisiin liiryvae haittavaikutusilmoitusta ja mliiirli vain kasvaa. Yhtlidn lasta tai nuorta ei ole kuollut
koronaan (alle 20 v)
kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

THL:n asiantuntijoiden kanta, ettd rokotteet ovat turvallisia lapsille nojaa USA;n CDC:n esittlimddn
ylimalkaiseen arvioon samanlaisista vaikutuksista kuin aikuisilla. Kuten edellA on kuvattu ndmli tilastot ovat
Lpaluotenavia. Eikli niita ole edes esitetty lasten osalta. Suuri osa haitoista jlili ilmoittamatta. Ilmoittaminen on
tehty hankalaksi ja monet lliiiklirit eivdt edes tiedii mik[ on VAERS.
t{+3
A'D
7('6t'
nliistA ilmoituksista
1-40
l2-I7-vtotiaista.
haittavaikutusilmoitusta
197
tullut
mennessd
on1.4.9.2021Fimeaan
34.,ilmoituksessa.
vakava
koskee l-2-1-5-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan

3+

poimin tiihiin liitteessd esitetyn maininnan tdysin uudesta lasten monielintulehdussairaudesta (MIS-C), jota ei
runnettu ennen koronarokotuksia/rokotuskokeita, mutta nyt siihen sairastuneita on yksin USA:n tilaston mukaan
4600 ja kuolleita 41 lasta (ks. liitekuva).
o/o, parhaassa tapauksessa ehkd I0 o/o, niin rokotteita ei
Kun otetaan huomioon, ettd haitoista tulee julki vain 1todellakaan voi pitiiti turvallisena ja niiden antaminen lapsille ja nuorille ilman nykyisten tulosten tarkkaa
analyysid ja tutkimuksia pitkliaikaisvaikutuksista on todenndkdinen kansanmurha ja rikos ihmisyyttli vastaan.
Samoin koronapassien vaatiminen.

THL:n lausuntojen tulisi johtaa viraltapanon ja rikostutkintaan! THL on saanut yli 20 miljoona euroa
vastikkeetonta rahaa lliliketeollisuudelta ja sitii l[heltli olevilta tahoilta viimeisen ]-0 vuoden aikana
/vuosikirjay.Tarvitsemme ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijapaneelin, joka ottaa kantaa rokotteisiin ja
raj

oitustoimenpiteisiin

!

Uusi geenitekniikkalaki on suorastaan rikollinen antaessaan luvan tehdii geenimapulaatiokokeita ihmisillii
ndiden tietdmdttli ! Hiivetkliii kansan(?)e dustaj at !
comment-page- lPfbclid= IwAR2 IaASVJwIC 3KZ o4yl XwxiBYj JuyN L BWgd-

I6vIBmgIKCbxM 5z3oQX7lk0#comment-8493
(4) Yleistli rokotteesta ja passista
Koronarokotteet eivdt ole edes rokotteita, vaan kokeellista geeniterapiaa, geenimanipulointia, jonka tulokset
valmistuvat vasra 2022-2023ja pitkliaikaisvaikutuksista ei ole mitddn tietoa. Missd on eliiinkokeiden tulokset?
Liiiiklirikontaktiensa kautta edellli mainittu hautaustoimiston johtaja O'Lonef sal-selville, ette testatessa
rokotteita elliimillli 200 rhesus apinaa kuoli viikossa, jolloin kokeet lopet6ttiin ja siirryttiin suoraan
ihmiskokeisiin.

ja
Missii ovat kuvat ja tutkimukset rokotteiden vaikutuksesta vereen ja verisoluihin? Missii vaikutus siitticiihin
kiveksiin? Nlmli tiedot saa parhaimmillaan alle viikossa. Missd ne ovat???
ja aivoihin.
Japanilaistutkimuksen mukian rokotteet ainesosat kulkeutuvat kaikkiin sisdelimiin, munasarjoihin
Miksi ei kliytetli turvallisia ja tehokkaiksi tutkittuja llilikkeitii koronaan: esim. Ivermectin irrmmeta.com
NIH on hyviiksynyt ivermerctinin koronan hoidossa! Siite ei vaan ole tiedotettu.
Miksi tarjotaan vain yhtA ratkaisua? Miksi ei puhuta luonnollisesta immuniteetista miteen, C ja D -vitamiineista,
NAC, ZN?
Korona on mm. prof. John P. Ioannidiksen mukaan alle 70 vuotiaille lievdn influenssan luokkaa (kuten
sikainfluenssakin, edellinen huijaus). Tutkimus on nyt laitettu "Under Constuction" -peiton alle WHO:n sivuilla,
kuten moni muukin tdnl sensuurin aikakautena,, mutta loytyy minulta tarvittaessa.
Rokotepassi on perustuslain, ihmisoikeuksien ja Oviedon sopimuksen ($5) vastainen. Ihmisid ei voi pakottaa
osallistumaan rokotekokeeseen. Ei voi mydsklidn vaatia ettd ihminen sairastaisi koronan puolen vuoden vdlein
ja porantuisi siitli. Ei myosklian, etta hdn testauttaisi itsensd 2-3 kertaa viikossa verifioimattomalla testille
.talkr..n normaalia elimliti. l-50,- x 1-2 = 1-800 euro kuussa jotta pddsee toihin, kauppaan ja elokuviin???

Missiiiin ei ole todistettu, efte terve ihminen tarruftaisi tautia kehenktilin. Tiimii on ihan uutta pseudotiedettd,
jolla yritetii6n puskea rokotemyyntiii. Shedding ilmiii sen sijaan on mainittu mahdollisuutena mm Pfeizerin
ja
iokot-eselostukiessa, pfeizerin entisen tutkimusjohtaja Mike Yeadonin ja muiden tutkijoiden lausunnoissa
jo housuun ja suomalaisia
samaa asiaa klsitell6dn uudessa geenitekniikkalaissa = laillistettu, koska paska meni
halutaan kiiyttliii salaa rokotetutkimuksissa hyvdn datapohjan vuoksi. Mikli on kansanedustajien palkkio teste?
Datan kiiyttbe viela tehostetaan yhdessli World Economic Forumin Klaus Shewabbin yhteistyoprojekteissa
Valtioneuvoston (Marin), Helsingin kaupungin ja SITRAN (Purra) kanssa. Rokote halutaan uusia 6 kk vllein,
koska shedding ilmi6 ja muiden taffuttaminen hiipuu vlihitellen.
Corman-Drosten pCR -koronatestin mittaustandardi on simuloitu tietokoneella. Testin tarkkuutta ei ole koskaan
verifioitu oikealla viruksella. Myos rokotteen S-piikkiproteiini on tehty tietokoneella, geenimanipuloitu!
Eldmmekd jossain keino-tietokoneohjelmassa?

Tiesitteko, etrd koronarokotteen keinotekoinen GMO teknologialla tehty piikkiproteiini on lisiitty
ja
tuhkarokkorokotteeseen. Voitteko kysyii asianosaisilta onko se jo lisiitty meiddn kolmoisrokotteeseen (MMR)
mistd llihtien? Vai onko salaista koetietoa?
https ://cdr.lib.unc. edu/concern/articles/3f462 f 1 3b?locale=en
Itse asiassa CDC on hylkiiiimlissd nykyisen PCR -testin, koska se ei kykene erottamaan koronaa ja influenssaa,
joka on samaan aikaan kadonnut tilastoista!
Rokotteiden laatu. Yhtid[e on teysi vastuuvapaus. Kaikki riskit ovat rokotteen ottajalla itsellddn, mutta meille ei
kenota riskeistd ja siitii ettd kyseessd on kokeellinen geeniterapia, eikli rokote! Missd on seloste jaettavaksi
ja
rokotusta harkitseville hyodyistii ja riskeista? Tietliviitkri edes kansanedustajat niitli pddttdesshdn rokotuksista
passeista?

Duodecim: "Terveys on koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysinen ja sosiaalinen
elinympdristo, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset ja hdnen awonsa ia asenteensa."
" 3.
https://www.terveyskiriasto.fild1k00903/mita-terveys-on?q=terveys ,

