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Bioterrorismi-injektio
Tällä suomeksi tekstitetyllä videolla lääketieteen professori,
sisätautilääkäri, kardiologi, tohtori Peter McCullough vieraili 11.6.2021
saksalaisen lakimiehen Reiner Fuellmichin haastateltavana
Koronakomitean 56. istunnossa. Dr. McCullough kertoi, että hän uskoo
meidän olevan globaalin bioterrorismi hyökkäyksen kohteena, jota
toteutetaan rokotteiden kautta.
Tohtori Peter McCullough on lääketieteellisen maailman arvostetuimpia
asiantuntijoita ja omalla sydän ja munuais erityisosaamisalueellaan hän
on jopa kaikkein eniten julkaistu henkilö kautta historian. Tohtori
McCullough on toiminut yhtenä johtohahmona USA:ssa tätä valheellista
pandemiaa vastaan. Hän on organisoinut ja perustanut useita itsenäisiä
työryhmiä selvittämään näitä koronahuijauksia sekä USA:ssa että myös
kansainvälisesti.
Tohtori McCulloughin johdolla on hoidettu tähän mennessä jopa 25%
USA:n riskiryhmiin kuuluvista koronapotilaista. Hän julkaisi myös heti
pandemian alkuvaiheessa kaksi lääkäreille suunnattua hoito-ohjetta,
jotka opettivat lääkäreitä hoitamaan koronaa kotona, jotta potilaiden
sairaalaan joutumisia ja kuolemia voitaisiin näin estää tehokkaammin.
Tohtori McCullough on nähty viime aikoina usein myös Fox News kanavan lähetyksissä ja hän kertoo tällä videolla myös arvokasta tietoa
median kanssa toimimisesta.
Tässä on muutamia lainauksia tohtori McCulloughin sanomisista tällä
videolla:

“Me puhumme siis 10 kertaa suuremmista luvuista. Me uskomme, että
Amerikassa on 50 000 rokotekuolemaa. Meillä on varmuudella paljon

enemmän kuolemia päivää kohti rokotteista kuin viruksesta. Tämä on
propagandan kautta lietsottavaa bioterrorismia, joka toteutetaan
injektion välityksellä.”
“Nyt täytyy kysyä tästä bioterrorismi ruiskeesta, että miksi he tekivät
siitä näin myrkyllisen? Koska todella monet kuolevat siihen. Miksi he
eivät tehneet siitä miedompaa? Uskon todellisen vaaran vaanivan
tehosteannoksissa.”
“Ensin tapetaan vanhat hengitystiesairaudella. Sitten 2. aalto
kohdistetaan seuraavaksi nuoriin niin, että heidät sterilisoidaan. He eivät
ole nyt enää edes kiinnostuneita vanhuksista. He tahtovat nyt lapset.”
“Meidän täytyy pysäyttää tämä ja nähdä, mitä sen takana on. Yrittääkö
Bill Gates kontrolloida väestönmäärää? Painostavatko kiinalaiset
bioterrorismilla? Vai vielä jotain pahantahtoisempaa? Tämä psykologinen
puoli vaikuttaa minusta aivan mestarilliselta. Miten he onnistuivat tässä?
Joukkopsykologian perspektiivistä katsottuna, miten he tekivät tämän?”
“Tämä kaikki tulee nyt julki. Koska meillä on tarpeeksi ihmisiä, jotka
tahtovat taistella ja uskon, että on vielä paljon enemmänkin…” – Reiner
Fuellmich

Tässä on linkki videoon, jossa Dr. David E. Martin vieraili Reiner
Fuellmichin haastateltavana puhuen siitä, miten totuus tästä
häikäilemättömästä rahantekemisestä viruksen varjolla alkaa paljastua
kuluneen 20 vuoden ajalta useisiin satoihin patentteihin kirjattujen
virallisten tietojen kautta: Koronaviruksen patenttitiedot paljastavat
biologisen aseen
Tässä myös linkki videoon, jolla rokotekehittäjä G. Bossche varoittaa
tästä rokotteesta sanoen, että tämä uuden tyyppinen kokeellinen rokote
tuhoaa ihmisen luontaisen immuniteetin.
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5 Comments to “ Bioterrorismi-injektio”

1.

Peace says :VASTAA
22.7.2021 at 13:38

Luojan kiitos näille ihmisille ja tälle kanavalle tiedon jakamisesta!

2.

Rebe says :VASTAA
23.7.2021 at 22:13

Totuus ei pala tulessakaan. You just wait..

3.

Leo says :VASTAA
24.7.2021 at 19:56

Gates Haagin oikeuteen kansanmurhasta ja rikoksista ihmiskuntaa vastaan….

4.

minna ahokangas says :VASTAA
30.7.2021 at 10:23

Minä odotan innolla kansannousua, mieleosoitusta laillisesti kaduille, Ja aion olla mukana
siinä! Onneksi olen pysynyt vahvana, vähän niin kuin sodassa, pidä pää matalana, ole valpas,
tarkkaile ja sitten kun on oikea aika, niin joukko mielenosoitus ja vaatimus totuuden
julkaisemisesta. Hyvä Suomi! p.s. Ja poliittisesti olen puolueeton.Käykää kuuntelemassa you
tubesta Kemppe podcast Jaana Kavonius ja Ossi Tiihonen, kansannousu…..

5.

kulkuri says :VASTAA
6.1.2022 at 14:47

Kaikki jotka millä tahansa tavalla ovat osallisia tähän meneillään olevaan hengenvaaralliseen
“piikityskampanjaan.” On saatettava tuomioistuimen eteen ja syytteeseen ihmisyyttä vastaan
toimitusta tahallisesta vahingonteosta ja jopa kuolemantuottamuksesta.

