
Saksalainen tiedemies murhattiin 

Saksalainen kemian tohtori Andreas Noack julkaisi 23.11.2021 videon, 
jolla hän paljasti, miten rokotteiden sisältämä grafeenioksidi aikaansaa 
valtavia sisäisiä vaurioita ihmiskeholle. Vähän tämän videon julkaisun 
jälkeen, tohtori Noack, mitä ilmeisimmin murhattiin, kun hän oli poliisin 
kiinniottamana. Kokosimme tälle videolle poliisin tekemän ratsian tohtori 
Noackin kotiin, hänen tyttöystävän tekemän videon tohtorin kuolemasta 
ja lopussa on vielä lyhyt pätkä videosta, jolla tohtori Noack kertoo itse 
rokotteen aiheuttamista valtavista tuhoista. 

PÄIVITYS: Tämä ensimmäinen videon pätkä (1 min 26 sek) olikin jo 
vuotta aiemmin tehdystä ratsiasta tohtori Noackin kotiin ja kyseinen 
video oli ladattu jo 20.11.2020 YouTubeen. Mutta sitä seuraavat videot 
ovat mitä ilmeisimmin tuoreita ja viime päiviltä. 

Tohtori Noackin tyttöystävä kertoi videolla viimeisistä 
tapahtumista: 

“Kuuleminen kesti noin 2 tuntia. Tämän jälkeen kerroimme toisillemme 
lyhyesti, miten paljon rakastimme toisiamme ja nauroimme. Ja pian sen 
jälkeen Andreaksen kimppuun oli hyökätty raa´asti. Tämä hyökkäys oli 
todella salakavala ja odottamaton. Ja minun täytyy ikävä kyllä kertoa 
sinulle se, että Andreas ei selvinnyt hyökkäyksestä.” 

Tohtori Noack kertoo itse videon lopussa siitä, miten grafeenihydroksidia 
on löytynyt kaikista tutkituista rokotteista. Grafeenioksidi muodostaa 
verenkierrossa noin 50 nm:n levyisiä ja 0,1 nm:n paksuisia rakenteita. 
Ne ovat hyvin ohuita, mutta erittäin vahvoja ja teräviä. Ne toimivat 
verenkierrossa kuin pienet partaterät, jotka voivat leikata verisuonia. Ne 
eivät hajoa biologisesti. Verenkiertoon päästyään ne pysyvät siellä 
lopullisesti. Niiden vaikutus verisuoniin on kumulatiivinen. Mitä 
kauemmin ne pysyvät verenkierrossa, sitä enemmän ne aiheuttavat 
vahinkoa verisuonille ajan myötä. Tämä aiheuttaa koko kehon laajuisia 
verenvuoto-ongelmia. 

“Tämä palanen on 50 nanometriä pitkä, mutta vain 0,1 nanometriä 
paksu. Nämä C6-rakenteet ovat aivan äärimmäisen vakaita. Näistä 



voitaisiin tehdä jopa jarrupaloja. Tämä ei ole biologisesti hajoavaa. Näitä 
nanomittakaavan rakenteita voidaan kuvailla osuvimmin partateriksi. Ja 
näitä partateriä injektoidaan ihmisten kehoihin. Nanokokoluokan 
partateriä, jotka ovat kooltaan vain yhden atomikerroksen paksuisia. 
Mutta ne ovat suhteelliset leveitä ja korkeita. Biologisesti hajoamattomia 
partateriä. 

Nämä partaterät leviävät tasaisesti nesteessä. Tässä on kyse 
käytännössä venäläisestä ruletista. Näemme tämän hyvin selkeästi tässä 
naisessa, miten nämä terät ovat leikanneet hänen verisuonia. 
Verisuonissa on epiteelisoluja sisempänä vuorauksena. Epiteeli on hyvin 
sileä niin kuin peili. Ja se leikataan nyt näillä partaterillä. Tämä on 
todella vaarallista. Jos rokote injektoidaan suoneen, partaterät menevät 
verenkiertoon ja leikkelevät siellä epiteelikudosta. 

Ikävä kyllä toksikologiset testit tehdään petrimaljassa, mutta siellä ei 
löydetä mitään. Nämä ovat terävimpiä mahdollisia rakenteita, koska ne 
ovat vain yhden atomikerroksen paksuisia. Kyse on valtavan suuresta 
molekyylistä, joka on aivan äärimmäisen terävä. Minä olen asiantuntija 
aktiivihiilen suhteen. Väitöskirjassani olen muuntanut grafeenioksidin 
grafeenihydroksidiksi. Aloitin työnteon maailman johtavassa aktiivihiiltä 
valmistavassa yhtiössä ja alle vuodessa vastasin jo yhtiön uusista 
aktiivihiili tuotteista. 

Jos uhreille tehdään ruumiinavaus, heistä ei löydetä mitään. Toksikologit 
tekevät testinsä petrimaljoissa. He eivät kykene kuvittelemaan, että 
voisivat löytää rakenteita, jotka voisivat leikellä verisuonia. Olemme 
nähneet kuvia verihyytymistä, jotka tulevat ulos nenästä. Ihmiset 
kuolevat sisäisiin verenvuotoihin. Erityisesti nämä huippu-urheilijat, jotka 
kaatuvat kuolleina maahan, kun veri virtaa heissä nopeasti. Mitä 
nopeammin veri virtaa, sitä enemmän vahinkoa nämä partaterät saavat 
aikaan. 

Jos injektoit kemistinä tätä ihmisen vereen, tiedät olevasi murhaaja. 
Kyse on uudesta materiaalista, josta toksikologit eivät ole vielä tietoisia. 
Mutta yhtäkkiä siinä alkaakin olla järkeä, että uhrit näyttävät tältä. 
Samoin kuin myös täysin terveet huippu-urheilijat, joilla on nopea 
verenkierto, yhtäkkiä kaatuvat maahan kuolleina. 



Näemme, miten ihmiset kaatuvat heti rokotuksen jälkeen ja saavat 
kohtauksia. Näillä ihmisillä on käynyt huono tuuri venäläisessä ruletissa. 
Piikki on todennäköisesti osunut silloin suoraa suoneen. Poliitikoilta ja 
lääkäreiltä tulee kysyä kysymyksiä. Lääkärien tulisi kysyä Pfizerilta, miksi 
näissä rokotteissa on partateriä? Ja nyt he tahtovat pakkorokottaa 
lapset 5-vuotiaista alkaen.” 

Tässä on linkki pitempään videoon tohtori Noackilta englanninkielisillä 
tekstityksillä: GRAPHENE “RAZOR BLADES” FOUND IN THE COVID 
VACCINES (DR. ANDREAS NOACK) 

Tästä linkistä löytyy tohtori Noackin viittaus espanjalaisen professori 
Pablo Campran raporttiin: OFFICIAL INTERIM REPORT IN ENGLISH 
(UNIVERSITY OF ALMERIA).pdf  

Tässä on aiheeseen liittyviä suomennettuja videoita: 

Espanjalaisen tutkijaryhmän tiedote 
grafeenioksidista 

Espanjalainen La Quinta Columna niminen tutkijaryhmä on julkaissut 
tämän tiedotteen 25.6.2021 koskien grafeenioksidi löydöksiään piikkien 
ohella myös kasvomaskeista ja testaustikuista. 

Tässä on suoria lainauksia videolta: 

“Parhaillaan käytössä olevat maskit pitävät sisällään grafeenioksidia. 
Kyse ei ole nyt ainoastaan niistä, jotka poistettiin jo markkinoilta. PCR-
testeissä ja myös antigeenitesteissä käytettävät tikut sisältävät myös 
grafeenioksidi-nanopartikkeleja.” 

“Mikäli grafeenioksidi annoksen määrä on suuri, se saa antotavasta 
riippumatta kehon puolustuksen romahtamaan, mistä seuraa 
sytokiinimyrsky. Kun grafeenioksidia kertyy keuhkoihin, siitä aiheutuu 
molemminpuoleinen keuhkokuume sen levitessä tasaisesti keuhkojen 
alveolaarisissa kanavissa. Grafeenioksidista tulee metallinen maku 
suuhun. Ehkäpä tämä selkiyttää nyt asioita lisää. Grefeenioksidin 

https://www.bitchute.com/video/X9oMvf6dbhCi/
https://www.bitchute.com/video/X9oMvf6dbhCi/
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf


hengittämisestä seuraa limakalvojen tulehdus, makuaistin menetys ja 
joko osittainen tai täydellinen hajuaistin menetys.” 

“Tiedämme nyt loogisesti pääteltynä sen, että taudinaiheuttaja on 
nimenomaan kemiallinen myrkky eikä biologinen tekijä. Näin ollen 
tiedämme myös sen, että voimme lieventää sitä, kun kasvatamme 
glutationin tasojen määrää.” 

La Quinta Columnan tekemä löytö on se, että kyse on valtion tekemästä 
täysimittaisesta bioterrorismihyökkäyksestä tai vähintäänkin hallitusten 
osallisuudesta tässä koko maailman väestöön kohdistuvassa rikoksessa 
ihmisyyttä vastaan.” 

“La Quinta Columna arvioi, että kymmeniätuhansia ihmisiä tulee 
kuolemaan maassamme päivittäin (pelkästään Espanjassa), kun 
hallituksemme ottaa tämän uuden 5G-teknologian kokonaan 
käyttöönsä.” 

“Eliitin tarkoitus on tämä: Väestön käyttäytymisen kontrollointi 
grafeenioksidi nanoteknologian kautta (5G), jolla aikaansaadaan 
muutoksia ihmisen neuronaalisiin synapseihin, kun ne asetetaan 
tekemään työtään ihmisen aivokuoressa. Tämä mahdollistuu sillä, että 
ne kykenevät ohittamaan veri-aivoesteen. Siksi media puhuu jo siitä, 
että pian on odotettavissa “aivotsunami”.” 

UMV-Lehden lähteiden mukaan grafeenioksidiin liittyvät rokotteiden 
analysointitutkimukset ovat käynnistyneet myös Suomessa ja niitä 
johtaa riippumatonta laboratoriotyötä tekevä tunnettu huipputukija. 
Tässä pääset UMV-Lehden artikkeliin.  

Tässä toinen video, jolla Pfizerin entinen työntekijä Karen 
Kingston käy läpi tieteelliset löydöksensä Stew Petersin ohjelmassa 
koskien grafeenioksidia: Pfizerin ex-työntekijä paljastaa myrkyllisen 
grafeenioksidin 

Pfizerin ex-työntekijä paljastaa 
myrkyllisen grafeenioksidin 

https://mvlehti.net/2021/08/05/huolestuttavia-tutkimuksia-mrna-koronarokotteissa-salatusti-myrkyllista-grafeenioksidia-video/
https://rapsodia.fi/pfizerin-ex-tyontekija-paljastaa-myrkyllisen-grafeenioksidin/
https://rapsodia.fi/pfizerin-ex-tyontekija-paljastaa-myrkyllisen-grafeenioksidin/


Tällä suomeksi tekstitetyllä videolla Pfizerin entinen työntekijä Karen 
Kingston käy läpi tieteelliset löydöksensä Stew Petersin ohjelmassa 
koskien rokotteissa käytettävää salaista ainesosaa, joka ei näy edes 
patenteissa. Kyseisen ainesosan nimi on grafeenioksidi ja se on 
myrkyllinen. 

Karen Kingston analysoi työkseen tekijänoikeuksia ja oikeudellista puolta 
sekä lääketeollisuuden että myös kuluttajan edun kannalta. Karen on 
tieteellinen kirjailija, joka tekee myös kliinisiä analyysejä. Videolla 
käydään tarkasti läpi neljää erilaista lipidinanopartikkelia, 
grafeenioksidia, tieteellisiä faktoja, patentteja ja tietenkin myös tätä 
koko maailman katastrofaalista tilannetta nyt, kun nämä biologiset aseet 
(rokotteet) ovat suunnattu kaikissa maailman maissa jo rakkaita 
lapsiamme päin. 

Ohjelman isäntä Stew Peters kysyi Karenilta heti alussa suoraan: 
“Onko näissä piikeissä grafeenioksidia?” 

“- Kyllä, 100% varmuudella. Käymme tämän läpi. On tärkeää tietää, että 
kaikissa mRNA-rokotteissa on PEGyloituja lipidinanopartikkeleita ja 
käymme tätä läpi.” 

“- Miksi he laittoivat kaikki muut ainesosat patenttiin näkyville, paitsi 
tämän grafeenioksidin? – Tärkein syy lienee siinä, että sen tiedetään 
olevan myrkyllinen ihmisille. Toinen syy on siinä, että sen pääainesosana 
on hydrogeeli, joka on nestemäinen tekoälyn alusta, jota käytetään Elon 
Muskin ja Bill Gatesin tekemissä tutkimuksissa, joissa pyritään luomaan 
rajapintaa ihmisten ja internetin välille.” 

Tässä on vielä muutama lainaus siitä, mitä Karen Kingston kertoo tällä 
videolla: 

“Grafeenioksidi on 4000 kertaa titaniumia vahvempaa ja se kestää 
930°C lämpötilan. Otimme siis tämän erittäin epävakaan viruksen ja 
teimme siitä tuhoutumattoman, tai siis he tekivät.” 

“Jos grafeeni saa positiivisen varauksen, se tuhoaa kaiken sen kanssa 
kosketuksiin tulevan. Tällä hetkellä näissä ei ole varausta, ne ovat 
neutraaleja. Jos ihmettelet, miten positiivinen varaus sitten pääsee 
soluun? 



Jos sähkömagneettinen kenttä aktivoi positiivisen varauksen, siitä 
seuraa mahdollisesti vahinkoja tai kuolema, riippuen siitä, mihin nämä 
nanopartikkelit ovat menneet ja kuinka paljon niitä on ihmisen kehossa.” 

“Kukaan hyvän omantunnon omaava ei voisi hyväksyä tällaista. Mutta 
nyt on meneillään aivan valtava aivopesu ja kontrollointi sen suhteen, 
mitä Big Tech tahtoo meidän pitävän “totuutena”. Mutta heidän “totuus” 
on valheiden verkko. Siksi ihmisten on vaikeaa uskoa, kun joku kertoo, 
mitä on oikeasti meneillään.” 

Ja he ovat nyt lasten perässä, mikä on todella sydäntäsärkevää. 
Jälkikasvua ei enää tule ja Amerikkaa ei enää ole, jos ihmisiltä menee 
kyvykkyys lisääntymiseen. Lapsilla on suurin riski saada vakavia 
rokotehaittoja tai kuolla. Näemme jo nyt nuorten sydänongelmat.” 

Tässä aiemmin tekstittämiämme videoita Stew Petersiltä: 

Lääkärit käyttäytyvät kuin zombit 

mRNA-rokotteisiin LISÄTTY magneettisuus 

Väestönvähennys ”rokote” 

Katso myös mikrobiologi Sucharit Bhakdin video maailman 
väestönmäärän vähennyksestä. 

https://rapsodia.fi/laakarit-kayttaytyvat-kuin-zombit-2/
https://rapsodia.fi/mrna-rokotteisiin-lisatty-magneettisuus/
https://rapsodia.fi/vaestonvahennys-rokote/
https://rapsodia.fi/dr-sucharit-bhakdi-maailman-vaestonmaaran-vahennys/
https://rapsodia.fi/dr-sucharit-bhakdi-maailman-vaestonmaaran-vahennys/


 

Koronarokote kansanmurha – Kalevi 
Korento 16.8.2021 

Tällä videolla on tiivistetty versio tutkija, analyytikko, Kalevi Korennon 
vierailusta 16.8.2021 Mikko Kemppe Podcast -ohjelmassa. Kalevi 
Korento on tehnyt kaikkiaan yli 10 000 tieteellistä analyysia ja 
tutkimusta kokonaisvaltaisesti ja kirjaimellisesti aivan laidasta laitaan. 

Kalevi kertoo tällä videolla siitä, miten hän on tutkinut mikroskoopillaan 
nyt koronarokotepulloista löytyneitä rokotteiden jäämiä ja löytänyt niistä 
mm. Ebolaa, adenovirusta ja rotavirusta. Osa tyhjistä rokotepulloista on 
paljastunut keittosuolaksi eli lumeversioksi. THL tietenkin kiisti tämän, 
kun Korento oli heihin puhelimitse asiasta yhteydessä. 

Kalevi Korento ei säästellyt sanojaan, vaan kertoi aivan suoraan sen 
totuuden, miten rokotteilla tehdään harkittua kansanmurhaa valtiomme 
johdon toimesta. Tässä on lainauksia siitä, mitä hän sanoi: 

“Nämä ovat kaikki tappavia aineita, mutta kaikki eivät kuole heti tähän. 
1. piikki tappaa 3-5 vuoden kuluessa tai viimeistään 10 vuoden kuluessa 
syöpään. 2. piikki tappaa 1-2 vuoden sisällä tai viimeistään 5 vuoden 



kuluttua. Kaikki kuolevat näihin rokotteisiin, joka ainoa, joka on saanut 
rokotteen. 100% varmuudella.” 

“Jos rokotettu menee raskaana olevan lähelle, piikkiproteiini menee 
raskaana olevan sikiöön ja se sikiö kuolee lähes 100% varmasti. 
Ensimmäiset 4 kuukautta rokotuksen ottamisesta ihminen levittää 
piikkiproteiinia. Piikkiproteiini aiheuttaa sterilisaatiota. Se menee 
kiveksiin ja tuhoaa siittiösolut. Naisilla se tuhoaa munasarjat. Ihmisistä 
tulee täysin steriilejä koko loppuelämäkseen.” 

“Tätä valheellista propagandaa levitetään sen takia, että saataisiin kaikki 
ottamaan nämä rokotteet. Koska alkuperäisen suunnitelman 
tarkoituksena on hävittää maapallon väestöstä vähintään 85% eli vain 
15% jäisi henkiin. Tässä on tarkoituksena tappaa ihmisiä ihan kylmästi. 
Tämä on kansanmurhaa. Kansanmurhaajia ovat Suomessa presidentistä 
lähtien valtionjohto, oikeuslaitos, poliisijohto ja kaikki nämä. Nämä 
levittävät tätä kansanmurhaa. He ovat ihan puhtaasti murhaajia.” 

Kemppe kysyi lopuksi Kalevilta, että onko tämän piikkiproteiinin suhteen 
nyt mitään tehtävissä? 

“Toluidiini hajottaa piikkiproteiinin. Sitä saadaan kuusen ja männyn 
neulasista. Ja tämän tarkoituksena on estää ja ehkäistä 
rokottamattomia, että heihin ei tulisi tätä piikkiproteiinia rokotetuista 
kosketuksen tai ilman välityksellä. Toluidiini siis tuhoaa piikkiproteiinin. 
Tästä voidaan tehdä teetä ja sen toimivuus on jo kokeiltu käytännössä. 
Se toimii, oireet häviää. Hierojat ovat saaneet oireita rokotetuista 
asiakkaistaan, mutta kun he ovat juoneet ensin tätä teetä, niin he eivät 
ole saaneet enää rokotettujen piikkiproteiinista itselleen oireita.” 

PIIKKIPROTEIININ HAITTAVAIKUTUKSIA 
EHKÄISEVÄN TEEN RESEPTI: 

Havunneulasteen valmistusohje. Ensin kerätään neulaset ja seuraavaksi 
ne pestään. 5 litraan vettä laitetaan 1 dl omenaviinietikkaa ja tässä 
liuoksessa pestään nämä havut ja lopuksi huuhdellaan puhtaalla vedellä 
etikka pois neulasista. Ylimääräiset voidaan sitten pakastaa. Otetaan 
aina samassa suhteessa: 1 männyn neulanen ja yksi kuusenneulanen ja 
ne pilkotaan 5 millimetrin mittaisiksi palasiksi. 1 teelusikallinen näitä 



palasia laitetaan normaaliin (1,5 dl) kahvikuppiin. Sitten kaadetaan 
kiehuvaa vettä päälle ja annetaan hautua vähintään 2 minuutin ajan. 
Siivilöidään havunneulaset pois ja juodaan tee. Mausteeksi voi lisätä 
hunajaa tai sokeria jne. Aikuiset voi juoda 2 kupillista kerralla ja kolme 
kertaa päivässä. 

Tästä löydät kokopitkän version tästä haastattelusta. 

Tästä linkistä löytyy Kalevi Korennon aikaisempi haastattelu Kempen 
ohjelmassa. 

 

 

https://tokentube.net/v/3096224527/-62---Kalevi-Korento---Rokotteet--Piikkiproteiini--Variantit
https://rapsodia.fi/tutkija-kalevi-korento-rokottaminen-on-kansanmurhaa/
https://rapsodia.fi/tutkija-kalevi-korento-rokottaminen-on-kansanmurhaa/

