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 Tulosta Artikkeli 
Kansainvälistä tunnustusta saanut juristi Reiner Fuellmich ja hänen lakimiehistä kokoama 
työryhmänsä, ovat koonneet huomattavan määrän tietoa COVID-19 rokotteista ja niihin liittyvistä 
tavoitteista. Reiner Fuellmichin (RF) mukaan COVID-rokotuksissa on kysymyksessä harkittu 
massamurha. RF:n työryhmä onkin vakuuttunut siitä, että kussakin injektiopullossa on eri ainetta, mikä 
viestii rikollisesta puuhasta.  
 
Artikkelin kirjoittajan välikommentit ovat hakasuluissa [].  

Oikeudenkäynnit koronarokotteen 
valmistajia vastaan alkavat pian  
Pfizerin hengitystie- ja allergiatutkimusosaston entisen johtajan sekä Pfizerin entisen 
varatoimitusjohtajan, tohtori Michael Yeadonin mukaan koronainjektiopulloissa ei ole samaa ainetta. 
Kysymyksessä ei ole vain äärimmäisestä myrkyllisyydestä, vaan pullojen sisällön vaihtelevuudesta, 
toteaa Michael Yeadon.  

Tohtori 
Michael Yeadon. 

Saksalainen kansainvälisen oikeudenkäynnin juristi Reider Fuellmich sanoo Michael Yeadonin 
todistusaineiston olevan täydennyksenä puuttuvaan todistusmateriaalin lenkkiin ja hän pitää 
todistusaineistoa pitävänä todisteena.  
 
Yllä mainittuun viitaten Reiner Fuellmich selostaa tässä TimTruth.com 11.1.2022 julkaisemassa 
haastattelussa siitä, miten heidän noin 50 lakimiehestään muodostuva kansainvälinen ryhmä on 
vakuuttunut siitä, että heidän keräämänsä todistusaineiston perusteella voidaan täysin yksimielisesti 
lausua, että tässä koronarokottamisessa on kyse harkitusta massamurhasta:  
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“He eivät yritä tarkoitushakuisesti ainoastaan tappaa talousjärjestelmiämme, vaan he 
pyrkivät myös aivan tarkoituksellisesti tappamaan meidät. Mutta he pyrkivät löytämään 
sellaisen tavan, että se ei olisi liian ilmiselvää. He tahtovat, että ihmiset jatkavat 
matkaansa kohti “kaasukammiota”. Meillä on täysin kiistaton todistusaineisto.“  
 
11. tammikuuta Reiner Fuellmich kertoi, että arviolta parin viikon päästä järjestetään kaikille avoin 
näytösoikeudenkäynti, jota on mahdollista seurata netin välityksellä. Tässä näytösluontoisessa 
kansainvälisessä oikeudenkäynnissä on tarkoitus esitellä kaikki todistusaineisto koko maailmalle, jotta 
ihmiset saisivat todellisen mahdollisuuden näiden oikeiden faktojen näkemiselle oikeussalin kaltaisessa 
ympäristössä. Tähän oikeudenkäyntiin varataan oikeat ja kunnolliset lakimiehet sekä tuomari. RF arvioi 
myös, että tämä kaikki hulluus repeää hyvin pian liitoksistaan, sillä valtamedian valheellinen kerronta 
alkaa jo väkisinkin ratkeilla saumoistaan. Reiner arvioi, että nyt ei puhuta enää vuosista, vaan 
korkeintaan kuukausista.  
 
Oikeudenkäynti suunnitellaan kohdistuva ainakin jäljempänä mainittuja yhtiöitä ja 
henkilöitä vastaan:  
   
Koskeeko tämä kaikkia kolmea rokotevalmistajaa?  
–Johnson & Johnson, Moderna ja BionTech Pfizer. Nämä kaikki kolme tekevät tätä 
tarkoitushakuisesti. He koittavat aivan tieten tahtoen löytää sopivan annoskoon ihmisten tappamiselle, 
sanoo Reiner Fuellmich.  
 
-Ja tämä on 100% suunnitelmallista?  
 
-Kyllä. Tämän suhteen ei ole minkäänlaista epäilystä. Mike Yeadon tulee olemaan asiantuntijatodistaja 
tähtenämme tulevassa rikosoikeudenkäynnissä näitä neljää paskiaista vastaan: virologi Christian 
Drosten, NIH:n Anthony Fauci, WHO:n Tedros Adhanom Ghebreyesus ja Bill Gates. Uskon, että 
hän tulee antamaan erittäin vakuuttavan todistuksen, toteaa Reiner Fuellmich.  
 
Haastattelija kysyy vielä Reineriltä, että:  
 
-Olet käynyt keskusteluja useiden poliitikkojen kanssa Ruotsissa. Olet myös saanut vahvistuksen sille, 
että nämä eri alueilla työskentelevät ihmiset saavat rahaa itselleen sekä omalle alueelleen, kun siellä 
saadaan tietty määrä väestöstä piikitettyä. Kysyn sinulta nyt Reiner: nämä ihmiset, jotka saavat 
ylennyksiä ja lisätuloja sen mukaan, miten he onnistuvat saamaan ihmisiä ottamaan piikkejä, niin onko 
tästä seuraamassa vielä heillekin oikeuden eteen joutuminen?  
 
-Kyllä. He kaikki ovat mukana tässä ihmisryhmässä, joka tullaan saattamaan vastuuseen teoistaan sekä 
rikos- että myös siviilioikeudellisessa mielessä.  

 

Mitä aineita injektiopullot sisältävät?  
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BlokkiMedian esittämän Reiner Fuellmichin haastatteluun viitaten julkaisemme jäljempänä 
olevaa:    
 
Euroopan lääkeviraston ehdottamana hallitukset ovat hyväksyneet COVID-19 –rokotukset. 
Mitä kaikkea tämän johdosta tulevaisuus tuokaan tullessaan? Kuka tarkastaa sen, mitä 
nämä rokotepullot sisältävät? Ei kukaan, vaan he (poliittinen johto ja terveysviranomaiset) 
luottavat täydellisesti rokotevalmistajiin. RF:n mukaan tässä siis luotetaan tappajiin, sillä 
juuri siitä tässä on nyt kysymys.   
 
[Euroopan unioni ei ole tutkinut, eikä myös Suomen THL ole tutkinut ollenkaan korona injektioita, vaan 
he ovat ostaneet ne täysin silmät ummessa rokotevalmistajilta.]  
 
RF:n mukaan ei ole tiedossa sitä, mitä injektiopulloissa on? He saattavat testata mitä 
tahansa myrkyllisiä aineita. Täytyy muistaa, että kaikki rokotteet sisältävät myrkyllisiä 
aineita. Vain annoskoon määrä erottaa lopulta rokotteen ja myrkyn toisistaan.  
 

Injektiopullojen annostelut ovat tappavia!  
Turmeltuneet ja rikolliset lääkefirmat kuten Johnson & Johnson, Moderna ja ennen 
muuta BionTech Pfizer tekevät nyt lääketieteellistä koetta käyttämällä kuolettavaa annostelua 
injektioissa.    
 
Tohtori Mike Yeadon selvityksen mukaan rokotteita ei tarvitse ottaa aina uudelleen ja uudelleen. Joko 
ne toimivat tai sitten ne eivät toimi. Yhden injektion pitäisi riittää. Mutta he yrittävät saada nyt uuden 
injektion ihmisille aina 6 kuukauden välein. Jotkut järjettömät ovat puhuneet Saksassa, että jopa 3 
kuukauden välein pitäisi aina ottaa uusi koronarokote. Tässä ei ole mitään järkeä. He tekevät 
lääketieteellisiä kokeita ja yrittävät tappaa meidät.   
 
[Koska rokotteet eivät toimi ja yksi injektio ei riitä, niin eivät injektiopullot kestä puolueetonta 
tutkimista.]  
 
Olemme myös tarkastaneet hiljattain rokote-eriä tietyn sovelluksen kautta. Eräs alue Ruotsin 
pohjoisosassa oli julkaissut näiden piikkierien numerokoodit, joten pystyimme seuraamaan näitä eriä. Ja 
eräs ryhmämme jäsen tarkisti nämä koodit tällä sovelluksella ja selvisi, että kyseinen erä oli tappava.  
Tämä on erittäin fiksua toimintaa. Teemme myös yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka 
työskentelevät Saksan tiedustelupalvelussa. Olemme tarkistaneet heidän taustansa ja he ovat 
luotettavia. He pyysivät meiltä rokote-erien numeroita Mike Yeadonin esityksen pohjalta, jossa nämä 
numerosarjat näkyivät. Jos he käyttävät näitä tiettyjä vaarallisempia injektioeriä myös Euroopassa, 
silloin vastaavanlainen veren ja kuolemien jälki on myös löydettävissä Euroopasta, aivan kuten 
Yhdysvalloista on jo paljastunut.  
 
Verenhyytymät koronarokotteesta   
 
[Tohtori Charles Hoffen mukaan voisi olla mahdollista, että useimmat rokotetut ihmiset kuolevat 
kolmen vuoden kuluessa. Tämä on kyllä rohkea väite. Väitettään hän perustelee havaittuihin 
mikroskooppisiin verihyytymiin suurimmalla osalla rokotetuista potilaista. Nämä hyytymät Hoffen 
mukaan aiheutuvat mRNA-rokotusten piikkiproteiineista.    
 
Hoffe selittää yllä mainittua seuraavasti:    
Esimerkiksi, kun Covid-rokotteen (k-rokote) Modernan mRNA molekyyliä injektoidaan käsivarteen, jää 
tätä ainetta sinne vain 25 prosenttia ja immuunijärjestelmä kerää loput 75 prosenttia syöttäen 
olemattoman pienet lähetti-RNA -paketit verenkiertoon, vaikka niiden pitäisi imeytyä soluihin.    
Verenkierrosta lähetti-RNA voi ainoastaan imeytyä verisuonten seinämien soluihin. Imeytyminen 
tapahtuu hiussuonissa, joiden verenkierto on hidasta, siis hitaampaa kuin laajemmissa verisuonissa. 
Lähetti-RNA:n imeytyessä verisuonten seinämissä sijaitseviin soluihin, lähetti paketit aukenevat ja 
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niiden sisältö vapautuu ja samalla kehomme valmistautuu lukemaan näitä lähetti-RNA –”paketteja”. 
Elimistömme aloittaa tässä tilanteessa triljoonien k-rokotteen piikkiproteiinien tuotannon. Vaikka 
olisimme saaneet 40 triljoonaa geeniä, pystyy Hoffen mukaan kukin geeni tuottamaan monenlaisia 
Covid-piikkiproteiineja.     
 
Piikkiproteiinien tarkoituksena on aktivoida kehomme tunnistamaan tämän vieraan proteiinin ja 
käynnistää vasta-aineiden tuottamisen koronatartuntoja vastaan.    
 
Hoffe esittääkin, että syntyy ongelma koronaviruksien piikkiproteiinien yhdistyessä osaksi viruskapselia 
eli siitä muodostuu osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Merkille pantavaa on se, että 
viruskapseli ei ole viruksessa, vaan k-rokotetun soluissa ja siitä on tässä tapauksessa muodostunut osa 
verisuonten soluseinämän sisäpintaa.    
 
Verisuonia reunustavat solut ovat sileitä, kuten niiden pitääkin olla, jotta veri pystyy virtaamaan 
tasaisesti ja esteettömästi. Mutta k-rokotuksen vaikutuksesta ovat siellä nyt nämä piikkipalat, jotka 
Hoffen mukaan ovat syynä verihyytymien muodostumiselle.]  
 

Terveystotalitarismin valheet  
 
[Terveystotalitarismin ja samalla -terrorismin taustalla ovat keskeisinä tekijöinä lääkefirmat 
(rokotevalmistajat), WHO ja THL. Tähän ovat liittyneet myös valtioneuvosto ja muut merkittävät 
poliittiset päättäjät sekä tietysti valtamedia.]  
 
Reiner Fuellmichin mukaan terveystotalitarismin edustajat ovat valehdelleet kansalle. He ovat 
valehdelleet ihmisille aivan kaikesta. Tästä on hyvänä esimerkkinä oireettomat tautitapaukset. Nimittäin 
oireettomia tautitapauksia ei ole olemassa. Ja vaikka olisikin, kuten Mike Yeadon sanoi taannoin, niillä 
ei olisi tässä merkittävää roolia. Oireettomat tautitapaukset ovat ensiluokkainen valhe, joka tarvittiin 
siihen, että kaikki saataisiin pelkäämään toisiaan kaikkialla ympäri maailmaa.   
 
Ja toinen päävalhe on tämä PCR-testi, jonka toimimattomuuden on jopa Faucin myöntämässä, nimittäin 
sen, että sillä ei pystytä todentamaan mitään tartuntoihin liittyvää. Ja Drosten käytti tätä heti ensi 
alkuun, kun hän suositteli sitä koko maailmalle WHO:n kautta, joka taas on käytännössä samaa 
porukkaa tämän Maailman talousfoorumi (WEF) kanssa.  
   
Fuellmichin mukaan Drostenin testi oli säädettynä tuottamaan kiistattomasti vääriä positiivisia 
tartuntatapauksia. Miksi? Koska he tarvitsivat sen siihen, että he pystyivät julistamaan kansainvälisen 
kansanterveysuhan. Ja mihin he tarvitsivat sitten sen? Ei niinkään siihen, että olisivat saaneet meidät 
käyttämään maskeja tai noudattamaan turvavälejä tai että olisivat saaneet yhteiskunnat suljettua 
sulkutiloilla, vaan he tarvitsivat sen siihen, että he pääsivät käyttämään näitä uusia testaamattomia 
lääkeaineita meihin. Ja tätä varten he tarvitsivat tämän hätätilan julistuksen.  
 
[Mitä tarkoitusta varten sitten tarvittiin uusia testaamattomia lääkeaineita ihmisiin? Niitä tarvittiin 
yhtenäisen globaalin koronapassijärjestelmän aikaan saamiseksi. Tällöin kaikki maailman kansat saatiin 
yhteisen valvontajärjestelmän alaisuuteen.  Näin luotiin kansainvälinen järjestelmä, jonka avulla 
pyritään alistamaan kaikkien valtioiden kansalaiset hyvesignaalia osoittaen kävelemään 
vapaaehtoisesti giljotiinin terän alle eli k-rokotettavaksi, ja vielä toistuvasti. Tällä järjestelmällä pyritään 
saamaan aikaan ”valaistunut” totalitarismi, joka syrjäyttää kansallisvaltiot ja riistää kansalaisilta 
oikeuden yksityisyyteen, itsenäisyyteen sekä elinkeinonvapauteen. Tässä Klaus 
Schwabin ihannemaailmassa (dystopia) kansalaisiin suuntautuva sähköinen valvonta, yritysten ja 
kuluttajien rahaliikenne, poliittinen päätöksenteko ja terveyteen sekä lääkitykseen liittyvät päätökset 
ovat kaikki kytkettyinä ylikansallisen harvainvallan ohjaukseen. Tälle modernille Neuvostoliiton 
syntyprosessille toimii tienraivaajana paljon kutsuttu ”suuri uudelleenkäynnistys”, joka on 
englannistettuna The Great Reset.]  
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Vielä valheisiin liittyen, todettakoon, että niitä on lukematon määrä. Rokotteet eivät ole 
tehokkaita eivätkä ne anna meille immuniteettia tautia vastaan.    
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