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Tue Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppe
Liity sisäpiiriin: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast
Seuraa Kempen Podcastiä:
Somegassa https://somega.net/profile/mikkokemppe/
Tik Tok https://www.tiktok.com/@kemppe?
Telegram https://t.me/kemppepodcast
Instagramissa https://www.instagram.com/kemppepodcast
Vieraana uudestaan juristi Jaana Kavonius, OTK, YVTS. Jaana valmistui juristiksi 1987
huippuarvosanoin. Jaanan arvosanat: https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/11/OTKtodistus.pdf
Jaana on suorittanut myös vakuutustutkinnon ja ylemmän vakuutustutkinnon (VTS, YVTS) ja on
kokenut juristi.
Tässä jaksossa keskustelimme esim. kuinka vahvaan tieteelliseen näyttöön rokotusten aloittaminen
perustui Mika Rämetin ja mitä mieltä Jaana on tämän näytön juridisesta näkökulmasta? Mitä mieltä
Jaana on juristina yhdenvertaisuus kysymyksissä? Mitä ajatuksia Helsingin Sanomien julkaistussa
Tuomas Peltomäen kolumni Jaanassa herättää? Mitä mieltä Jaana on ylipäätään journalistisen etiikan
tilanteesta suomessa? Onko mahdollista, että Fimea ja THL pyrkisi manipuloimaan tilastoja? Mitä
havaintoja ulkomaalainen patalogi ryhmä on tehnyt rokotehaitoista?Voisiko olla, että meidän
valtaapitävät käyttäisivät valtaansa väärin?
Jaanan tuorein tiedoite ja uusi rikosilmoitus:
https://www.oikeusturvakeskus.net/hatatiedote/
Jaanan Virka Mafia sivut:
Https://www.virkamafia
Oikeusturvakeskus Ry:n uudet sivut:
https://www.oikeusturvakeskus.net/

https://www.facebook.com/oikeusturvakeskus
Jakson linkit ja lähteet:
Helsingin Sanomissa julkaistun Tuomas Peltomäen kolumin oikaisu Kempen Podcastissä:
https://www.youtube.com/watch?v=iWdWBc8YoGY&t=5s
Jakso #93, yli 60,000 näyttökertaa viikossa saanut kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja
lääketieteellisen mikrobiologian dosentti Tamara Tuumisen
jakso: https://www.tinyurl.com/tamaratuuminen
Patologien konferenssi Reutlingenistä Saksasta (Sanoitettu suomeksi)
https://tokentube.net/v/1577285025/Patologien-konferenssi-Reutlingenist%C3%A4-SaksastaSUOMEKSI
Vaccines vs. Natural Immunity, Sudden Death in Athletes, The Best Early Treatment of Covid, The Joe
Rogan Vaccine Podcast
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/dr-peter-mccullough-podcast/
Jakso #87, Sini & Stuart Bonds - Australian Korona tilanne
https://tinyurl.com/sinistuartbonds
Katso myös Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan kanta moniin eri väitteisiin - Lex Friedman Podcast
https://www.youtube.com/watch?v=Z_LhPMhkEdw&t=40s
Jakso #82, Vieraana Sairaanhoitaja Johanna Suominen
https://tinyurl.com/johannasuominen
Immunologian professori varoittaa tulevasta influessa-aallosta
(Yle artikkeli, 11.6.20221)
https://yle.fi/uutiset/3-11975576
Koko jakson ohjelma:
0:00 - Miksi Jaana on aloittanut rikosilmoituksen?
3:00 - Onko Jaana tehnyt maailmanennätyksen?
4:30 - Mitä mieltä Jaana on Helsingin Sanomien julkaistussa Tuomas Peltomäen kolumni
kirjoituksesta?
10:00 - Käytetäänkö tässä tilanteessa valtaa väärin? Altistummeko propagandalle?
20:00 - Jaanan esimerkki Mika Salmisen valehtelusta
27:00 - Kuka on patologi Seppo Sutinen?
30:00 - Valehdellaanko meille korona ja rokotehaitta tilastoista? Väärentääkö Fimea ja THL tilastoja?
34:00 - Mitä havaintoja ulkomaalainen patologi ryhmä on tehnyt liittyen rokotehaittoihin?
37:00 - Kuinka vahvaan tieteelliseen näyttöön rokotusten aloittaminen perustui Mika Rämetin mukaan?
50:00 - Mikä Jaanan mielestä tälle kaikelle on motiivi?
1:00:00 - Pidentääkö koronatauti tilastojen mukaan elinikäsi odotusta 2 vuodella?
1:01:00 - Mitä Gibraltarin tilastot kertovat?
1:05:00 - Kuoliko uutisoitu 7 vuotias lapsi varmasti koronaan?
1:20:00 - Manipuloidaanko rokotehaitta tilastoja?
1:40:00 - Onko mahdollista, että tällä pandemialla rahastetaan?
1:50:00 - Mitä mieltä Jaana on valmiuslain suunnittelusta?
2:00:00 - Mitä mieltä Jaana on THL:n vastauksesta voiko 5 vuotias tehdä oman päätöksen?
2:10:00 - Tarviiko virkamiehen tehdä PCR-testejä rajalla?
2:15:00 - Onko virkamiehille ja kansanedustajille omat normit rokotehaitta vaurioiden korvausten
varalta?
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(+1)

lapislazulin 7 päivää sitten

Kiitos Jaana ja MIkko! Ihanaa, että taistelette oikeden ja totuuden puolesta!!!

(+1)

lapislazulin 7 päivää sitten

Tämä on ruotsalaisen tutkivan journalistin selvitystyö koronaplandemian taustoista EU:n alueella.
EU-komissio ja Gates ovat merkittävässä roolissa... Linkki tekstiin on journalistin jakamaa tietoa
alustavan videon alla. https://rumble.com/vqp2vi-ystein-rnne-225-vaccinationstyrranin-r-planeradsedan-lng-tidtillbaka.html?fbclid=IwAR3EZCxK3F2M2xfRWunmUcCaFkdtBidEXyGtB8cMJA2ymBF5_1u2DgyurZM

(+1)

lapislazulin 7 päivää sitten

Kummastuttaa, että tämä tieto on ollut jo heinäkuussa 2021 suomi24keskustelussa, mutta tieto ei
ole levinnyt... Espanjalainen tutkijaryhmä on paneutunut aineeseen perusteellisemmin ja jakanut
löytöjään tiheään tahtiin. Heille on muodostunut käsitys, että itseasiassa aine, josta alla olevassa
viestissä kerrotaan, voi aiheuttaa juuri niitä oireita, joita koronapiikit aiheuttavat, koska aine on
magneettinen ja reagoi mikroaaltoihin. Englanniksi tekstitettyinä heidän videoitaan voi katsoa
orwell.city-osoitteessa. https://keskustelu.suomi24.fi/t/17094632/mrna-rokote-jagrafeenioksidi?fbclid=IwAR33O5oI1aBlE3JU3H_O53qkn5bP_LIdArGQZDxZYa59_qkvFgiIDC6_l2Q

Näytä vastaukset

(+2)

totuus100 8 päivää sitten

Kertokaa nyt kaikille, että koronatesti ei edes toimi ja lupa onkin jo peruttu. Menee ja on mennytkin
jo kaikilta koronatoimilta pohja alta kokonaan.

(+4)

totuus100 9 päivää sitten

Lainaus: "Olemme lähes kaikki sairastaneet k-virusflunssan lapsina ja meillä on sille vastustuskykyä,
joka on elinikäinen." https://twitter.com/OssiTiihonen/status/1464586647790657536 146 Research
Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: https://brownstone.org/articles/79research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
"Koronasta" (testi ei edes toimi eli mikä lie pöpö, mm flunssa, influenssa, vilustuminen, ehkä
bakteerikeuhkokuume jne) selvisi jo v 2020 jopa huikeat 99,98% ja ilman kokeellista piikkkiä. Lapset
jopa 100% ! Lasten piikittäminen kokeellisella ja vaarallisella GMO injektiolla on
anteeksiantamatonta, suurin rikos.

(+4)

totuus100 9 päivää sitten

Netistä: Taistelu pahaa vastaan on vaikea tie. Useimmat ihmiset, erityisesti poliitikot, valitsevat
helpon tien. Oma lisäykseni:.. ja rahan.
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22lotinalooraskk 9 päivää sitten

Kiitos,vahvaa asiaa!

(+9)

finski 9 päivää sitten

Kiitos Mikko ja Jaana jälleen kerran.

(+3)

koivutap 9 päivää sitten

Covid-19-rokotevahinko virkamiehelle virkamatkalla
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210340?fbclid=IwAR1FwITFmDO0Mi1gvRdgb1oYxUDUE74hyRdgslkVOrhTcfm1MX52Wny26g 4 b § Korvaus covid-19-rokotevahingosta
(todennäköinen syy riittää) Covid-19-rokotevahinko korvataan, jos vahingonkärsinyt on vahingon
seurauksena: 1) ollut työkyvyttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai jos hänen
ruumiintoimintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää; 2)
saanut pysyvän haitan tai sairauden; taikka 3) kuollut. Enimmäiskorvaus covid-19-rokotevahingosta
on neljä miljoonaa euroa kunkin vahingonkärsineen osalta. 23.4.21 Sauli Niinistö ja sirpa paatero
hyväksyneet tämän...

(+13)

Jope 9 päivää sitten

Jaanalta tuli faktaa solkenaan rikollisten globalistien nimien kera.

Jaana oli hyvä

valinta vieraaksi, jälleen kerran.

(+9)

Kipsukka 9 päivää sitten

Ihana ... niin hyvä jakso, kiitos

Dragster 9 päivää sitten

Suomi myi bipopankkinsa bisneksentekoa varten samana päivänä kuin Sipilä kaatoi hallituksen
maaliskuussa 2019. Ainoa media joka uutisoi asiasta oli Tivi lehti missä oli myös suora linkki
eduskunnan sivuille. Tämä oli todellinen syy miksi Sipilä kaatoi haallituksen jotta media keksittyisi
hallituksen kaatumiseen, jotta koko suomen kansan genomi datan myynti bisneksentekoa varten
saatiin peitettyä.

Näytä vastaukset

(+9)

kaitsu63 9 päivää sitten

sanna ukkola on vajakki äo25

(+11)

ritu 9 päivää sitten

Kiitos Jaana ja Mikko Kyllä Oli paljon hyvää asiaa ....

(+7)

tawallinenmies 10 päivää sitten

Oikein hyvä, kiitos

