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Onko tämä ratkaisu – käännetään kelkka
yhdessä!
Minulla on hallussani Advance Purchase Agreement (“APA”) for EU
Member States eli EU:n ja Pfizerin välinen sopimus. Jäljitin siinä esiintyviä
dokumentteja ja törmäsin arkaluontoiseen tiedostoon, joka kiinnitti
huomioni. Se liittyi eränumeroihin ja aineiden valmistuslaitoksiin, mutta ei
siitä sen enempää tässä vaiheessa.
Hyvin myrkyllisiä mRNA-injektioeriä

Maailmalla on puhuttu, että jotkut erät ovat olleet hyvin myrkyllisiä,
myrkyllisimpiä kuin toiset. Tiedän, että se on totta kokemuksen
perusteella, koska [1]haittoja tuli ryppäinä.
Fimean on pakko olla tietoinen eränumeroihin kohdistuvista ongelmista,
koska haittailmoitukseen kirjataan injektion eränumero. Se ei ole
puuttunut niihin mitenkään ja haittailmoituksia on [2]kirjaamatta 16
900 kpl! Meidän on itse kerättävä todisteet.
Valtava panostus jo takana – suurempi edessä

Olen panostanut kaiken, jopa [3]työpaikkani, tämän järjettömyyden
estämiseen ja nyt on kiire! Koronapassi yritetään
muuttaa [4]rokotepassiksi ja sille ei ole mitään perusteita.
Luokan 1 todistusaineiston kerääminen

Teen huipputason järjestelmän tietojen keräämiseen ja analysoimiseen.
Injektion vaurioittamat ihmiset voivat jättää tietonsa, haittansa ja
eränumeron. Myös omaiset voivat jättää piikin jälkeen kuolleen omaisen
tiedot. Tiedän, että heitä on paljon. Projektin päätepiste on oikeuslaitos,

vastuullisten saaminen oikeuteen ja korvausten maksaminen jokaiselle
rokotehaittoja saaneelle.
Ennen kaikkea ME ja HE

Projektin läpiviemiseen tarvitaan rahaa, joten voit tehdä asian hyväksi
lahjoituksen projektin avautuessa. Olen yhden ihmisen orkesteri, mutta nyt
käännetään kelkka yhdessä.
Teen raportointijärjestelmän itse, joten sen kehitys maksaa vain minun
aikaani. Tavoite on saada lehti-ilmoitusten avulla mahdollisimman suuri
julkisuus. Lehti-ilmoitus maksaa paljon, ja se tehdään kuten englannissa
on tehty, maksettuna mainoksena.

Kelkka kääntyy – ja sen uusi suunta on oikeuslaitos
Vaiheet kelkan kääntämiseen. HUOM! Älkää lähettäkö vielä mitään tietoja.
Kun järjestelmä on valmis siitä tiedotetaan erikseen.
1. Teen järjestelmän tietojen keräämiseen.
2. Teen kirjoituksia, jotta jokainen ymmärtää, että eräkohtaiset haitat
ovat totta.
3. Teen kirjoituksia, joissa kerrotaan erilaisista haitoista. Ennen kaikkea
siitä, että ne eivät tule heti, vaan voivat tulla vasta useiden viikkojen
jälkeen. Normaali ihminen kun ei osaa niitä yhdistää ilman tietoa.
4. Jos lahjoituksia tulee riittävästi laitetaan mainos tai maksettu
artikkeli sanomalehteen tai -lehtiin. Sanomalehtiin voi kirjoittaa
lähes mitä tahansa “mainos” ilmoituksen alla (ainakin ennen
pandemiaa). Netissä ei voi mainostaa rokotekriittisiä juttuja.

Näin saamme kerättyä luokan yksi todistusaineistoa. Eräkohtaisten
haittojen todistettavan löytymisen jälkeen kaikki on selvää. Oikeus
toteutuu sen jälkeen vääjäämättä.

Ketä me suojelemme
Tarkoituksena on saada oikeutta piikitetyille, mutta samalla lopettaa
piikittäminen välittömästi! Lasten piikittäminen täytyy lopettaa aivan heti!
Maanataina alkaa projektin koodaus ja järjestelmä on valmis muutamassa
viikossa 16h/vrk työpanoksella.
Kerätään yhdessä luokan yksi todistusaineisto. Se kääntää historian
suunnan!
Kun todisteet on kerätty ja rikosilmoitus tehdään projektin lakiasiosta
vastaava taho tulee sovitusti olemaan.
Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy
Itälahdenkatu 15-17
00210 HELSINKI
www.oikeus.pro

Projektille perustetaan oma yhdistys ja voit tukea sen toimintaa jatkossa
suoraan projektin nettisivuilla. Projektin nettisivu avataan muutaman
viikon kuluessa. Oletettavasti kuitenkin jo viikon sisällä. Kiitos!
Projektin vaiheet:
Sunnuntai 23.01.2022 klo 7.00. Projektille on avattu oma dedikoitu palvelin.

Sunnuntai 23.01.2022 klo 9.05. Projektin domain varattu. Se on tässä
vaiheessa salaisuus.
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Lähteet:
Kaaos on täällä – ja se on vasta
alkua! https://injektiopiikki.com/2021/12/21/kaaos-on-taalla-ja-se-onvasta-alkua/
[1]

Kooste koronarokotteiden
haittavaikutusilmoituksista https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavir
us-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/koostekoronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista
[2]

[3]

Kuka minä olen? https://injektiopiikki.com/injektiopiikki/

Rokotepassi tarvitsee ensin rokotepakon – onko kansa valmis
siihen? https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008551521.html
[4]

