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Palaamme jälleen koronan ääreen. Käymme läpi tämän hetkisen tilanteen lakipykälä rikkomuksineen ja
tilasto tietoja, joita kaikilla on käsillä kansantajuisesti. Mitä Jaanalla on asiaa tällä kertaa?
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61 Kommentit
Kirjaudu tai Tee tili lähettääksesi kommentin

kuusilahti 20 päivää sitten

Asia on vakava mistä tässä puhutaan. Nämä naiset osaavat kertoa hauskasti asiansa. Kuuntelen
kolmatta kertaa tätä ohjelmaa.

(+1)

AstroVedaSuomi 28 päivää sitten

Jaana saa varmasti ääneni pressanvaaleissa

(+2)

RabbitProductionsLTD 35 päivää sitten

Kiitokset Jaana ja Sanna! Minulle on tosiaan tulossa aika monta rikossyytettä mutta minä en niistä
välitä, olen ollut hyvin avoin sen kanssa mitä teen koska jonkun on pakko puhua. Tämä video jonka
Youtube sensuroi kertoo kaiken olennaisen https://tokentube.net/v/1811978480/Maskit-PoisNaamalta-ja-Suu-Auki-

(+1)

GhostMarten 36 päivää sitten

Hetkinen, tämä on outoa: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008497173.html "Tehohoitopaikat
täyttyvät maissa, joissa kansaa ei ole rokotettu" - jos meillä tehohoitopaikat täyttää piikkihaitan
saaneet, niin luulisi, että tehohoitopaikat nimenomaan eivät täyttyisi siellä, missä rokotekattavuus
on matala? Miten selitätte tuon? --- Sanotaan vielä, että artikkelissa lukee myös näin "Se on Salmisen
mukaan käyrien perusteella joka tapauksessa selvää, että Suomi on pärjännyt pandemiassa hyvin.
”Väestöön suhteutettuna Suomen sairaalakuormitus on ollut koko EU:n matalimpien joukossa koko
pandemian ajan.”" Tuolla perusteella Suomessa rokottamattomien syyttäminen sairaaloiden
ylikuormittamisesta on erikoista, jos heistä huolimatta Suomessa on aina ollut matala
sairaalakuormitus.

(+3)

Juksu64 37 päivää sitten

Kiitos.Jaana & Sanna

(+3)

Artsi92 37 päivää sitten

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen eläkkeelle – haku käynnissä. Siinähän ois Jaanalle hyvä
duunipaikka :D Tuli aika montakin nimee jotka vois kaikki pistää kerralla vastuuseen teoistaan.

(+2)

Jope 37 päivää sitten

Hyvä lähetys jälleen, kylmää faktaa koronasta ja k-piikityksistä.

(+3)

Kuttura1974jotain 38 päivää sitten

https://tokentube.net/v/2807085647/Here-s-Why-Most-of-the-Jabbed-Will-Die-Early-by-Dr-VernonColeman--Olen-k%C3%A4%C3%A4nt%C3%A4nyt-koko-videon- Kannattaa katsella ennen myrkkyrokotepiikin ottamista.

(+3)

Kuttura1974jotain 38 päivää sitten

Minun mielestä Krista kuiru on kaukana hyvästä puhujasta.

Näytä vastaukset

(+2)

Kuttura1974jotain 38 päivää sitten

Lasse Lehtonen on läski ja pukkaa jatkuvasti rasvaisia pökäleitä viemäriin.Läski ukko. Menis
tuottaviin töihin ja liikkumaan.
https://images.almatalent.fi/cx0,cy548,cw2000,ch1500,570x/https://assets.almatalent.fi/image/ef
6e6317-3e95-5dc3-90de-5ec0c524dbd7

Näytä vastaukset

(+2)

Artsi92 38 päivää sitten

Tämä oli hyvä! Sai minut liittymään jäseneksi :D

(+3)

totuus100 38 päivää sitten

PCR-testi ei edes toimi! Miten se "korona" ja muunnokset sitten muka "löydetään"? PCR-testin EUA
eli hätäkäyttölupa on jo peruttu heinäkuussa. 07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT -PCR for
Testing https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RTPCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html covid-19 tautia aiheuttavaa virusta ei oltu edes löydetty kun PCRtesti otettiin käyttöön? Page 41 of 80 2nd paragraph 2nd sentence. ” Since no quantified virus
isolates of the 2019-nCOV were available for CDC…” (they used ”characterized Stock”) It’s a shame!
https://www.fda.gov/media/134922/download

Näytä vastaukset

(+2)

totuus100 38 päivää sitten

Japan Panels Agree to Add Myocarditis as ADRs for Pfizer, Moderna Vaccines 6.12.2021 Panels of
experts under the Japanese health ministry on December 3 agreed on label revisions for mRNA
COVID-19 vaccines developed by Pfizer and Moderna to add myocarditis and pericarditis to their list
of clinically significant adverse drug reactions (ADRs)." Tietoinen suostumus ihmiskokeeseen
vaaditaan.

Näytä vastaukset

(+3)

karoliinakarvonen 38 päivää sitten

Kiitos oli kyllä todella hyvä lähetys!!

(+4)

AurinkoLeijona 38 päivää sitten

Hieno jakso. Tulevaisuussuunnitelmat olen lukenut aikaa sitten ja suosittelen kyllä ihan jokaisen sen
lukemaan. Senhän on tehnyt edell. eduskunnan t-valiokunta, osallistuneiden nimet onneksi nähtävillä
Tai jos tarkkoja ollaan, niin se on päivitys 2013 tehtyyn suunnitelmaan. Pitäisi kaivella, mistä
se löytyisi. Mahtavaa olisi tukea ihan jokaista tahoa rahallisesti joka taistelee totuuden ja
suomalaisten puolesta. Omalla kohdalla se ei hirveästi ole mahdollista, kun tulot 1000/kk
Valotyönä teen huomattavasti enemmän töitä koko ihmiskunnan hyväksi 24/7. Pimeyden era
päättyy ja ÄitiMaan&ihmiskunnan värähtelytason nousu on jotain uskomatonta
Hyvä tästä tulee
visioikaa ja viljelkää ajatuksissanne pelkkää positiivista lopputulemaa ja Taivasta Maan Päällä
️ meanwhile; fasten your seatbelts

️

