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HBL uutisoi, että yli 100 000 suomalaista on marssinut jo kolmannen kerran
piikitettäväksi vuoden 2021 aikana, nyt ottaakseen mRNA-geenipiikitysten
tehosteannoksen. THL:n Hanna Nohynek haluaa piikittää yli miljoona
suomalaista mRNA-tehosteella, vaikka Fimeassa myönnetään, että
haittavaikutusten ilmoituksia rekisteröidään valtavasti.

Kuvan tekstikaappaus, HS-uutiset 3.11.2021
Suomen rokotuskattavuuden kerrotaan kasvavan, samoin kuin kolmannen COVID-rokoteannoksen
saaneiden määrän. Haitallisia sivuvaikutuksia on raportoitu koronarokotteista Fimean mukaan
”valtavan suuri määrä”, mutta ne eivät näytä aiheuttavan huolta viranomaisten keskuudessa. Asiasta
uutisoi Huvudstadsbladet tänään tiistaina.
Yli 100 000 ihmistä on nyt saanut kolmannen annoksen COVID-rokotetta. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokoteagendan kärkinimi, ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi, että
rokotukset etenevät, mutta iso joukko ihmisiä saa jo kolmannen annoksen lyhyen ajan sisällä.

”Suosittelemme, että kaikki yli 60-vuotiaat ottavat kolmannen annoksen. Jos ajattelemme, kuinka
paljon heitä on, se on reilusti yli miljoona ihmistä”, Nohynek sanoi.
THL:n mukaan kolmannen piikitysannoksen saaneiden tarkka määrä oli eilen maanantaina 107 472
henkilöä.
”Riskiryhmissä on toki myös nuorempia ihmisiä, joille suosittelemme kolmannen annoksen
ottamista, mutta nyt ensisijaisena tavoitteena on rokottaa vanhukset, joiden vastustuskyky ei ole
enää niin hyvä. Se ei ole niin kiireellinen alle 65-vuotiaille”, Nohynek sanoo
Hän arvioi, että kestää ensi vuoteen, ennen kuin koko kohderyhmä on saanut kolmannen
rokoteannoksensa. Mutta hänen mukaansa piikitettävien ryhmää voidaan myös laajentaa – THL ei
ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen kolmannen annoksen suositukseen 12-59-vuotiaille.
”Tämä päätös toivottavasti tehdään ennen joulua”, Nohynek sanoo.

Fimea: Haittavaikutuksia raportoidaan ”valtavasti”
Kolmannen piikityskierroksen alkamisen jälkeen myös Suomessa on raportoitu yhä lisää
rokotteiden haittavaikutuksia. Fimean lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa
Näveri sanoi Helsingin Sanomille, että 19. lokakuuta 2021 mennessä kolmannesta
rokoteannoksesta oli raportoitu 67 haittavaikutusilmoitusta.
HS:n mukaan Fimea koostaa parhaillaan tuoreita lukuja koronarokotusten haittavaikutuksista.
”Määrä on valtavan suuri”, Näveri myönsi.
Hän kertoi HS:lle, että vaikka haittavaikutusilmoitusten määrä on suuri, Fimea ei kuitenkaan
harkitse uusia turvallisuussuosituksia kolmannen tehosteannoksen osalta.
”Kokonaisuutena sivuvaikutukset ovat niitä, joita on myös aiemmin esiintynyt kaikissa ikäryhmissä
rokoteannoksista riippumatta. Suurin osa oireista on ohimeneviä”, Näveri vakuutteli.
HBL yritti tavoittaa Näveriltä kommenttia päivittääkseen tietoutta tämän hetken tilanteesta liittyen
lääketurvallisuuteen, mutta tuloksetta.
UMV-Lehti, 9.11.2021
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Jaahas, eläkeläisistä on kiire päästä eroon.
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Tämä haittavaikutusten määrän selvä lisääntyminen on täysin loogista. Tilanne oli täysin
odotettavissa.
Ihan sama kaava on havaittu monien muidenkin rokotteiden kohdalla. Ja samoin myös tämän
koronapiikin aikaisempien annosten kohdalla.
Eli siis:
– Ensimmäisestä piikistä oireita saavat vain harvat, ja oireet ovat yleensä melko lieviä
– Toisesta piikistä oireita tulee jo useammille, ja ne ovat myös selvästi pahempia
– Kolmannesta piikistä oireita tulee vielä enemmän, ja ne ovat entistäkin tuhoisampia
Ja niin edelleen…
Esimerkiksi HPV-rokotteeseen kuolleiden henkilöiden kohdalla kuvio on ollut juuri tämä,
samoin MPR-rokotteista aiheutuneiden vakavien terveyshaittojen (autismi) kohdalla. Ja
koronapiikin ongelmistahan täällä onkin jo ollut niin paljon puhetta, ettei niitä tarvitse tässä
yhteydessä ruveta enää tarkemmin selostamaan.
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”Keijo 09.11.2021 12:10
Jaahas, eläkeläisistä on kiire päästä eroon.”

– Eihän se ole niin kaukaa haettua, kun on uutisoitu eläkepommista ja kestämättömästä
huoltosuhteesta.
Ainakin itse olen ihmetellyt esimerkiksi logiikkaa, millä Suomessa on syytä ilmoittamatta
poistettu markkinoilta ainoa laskimotukoksia liuottava hepariinivoidevalmiste, palveleeko sekin
samaa agendaa, että ihmiset kuolisivat edes tulppiin eläketaakan vähentämiseksi:
Ks. https://tinyurl.com/y45sbgx5
Eutanasiaa ei juu hyväksytä, mutta jos päivät päätetään kiertoteitse, se on muka ok?
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Keijo: Aivan sama tuli mieleen.
Tuleeko historia kysymään meiltä tyyliin, että ”missä olit, kun valtion/lääkäreiden muodostama
klikki murhasi piikillä ihmisiä”?
Onhan se karmivan ironisesti totta, että uusi- uljas yhteiskunta näkee nämä pelkkinä
menoerinä, jotka eivät edes tule tuottamaan tarpeeksi enää mitään koko elmänsä aikana,
vaikka juuri heidän luoman omaisuuden kimpussa he ovat.
Ehkäheille pitäisi maksaa lyhentämättömänä takaisin rahat, jotka on pidätetty heidän
palkastaan työeläkemaksuihin, mutta murhaaminen taitaa tulla halvemmaksi.
Loput eläkerahat, omavarainen maatalous ja metsät meidän tulisi vielä pelastaa, vesi saattoi
mennä jo TTIP:n myötä?
Jos vaikka Helsingistä tehtäisiin autonominen alue, joka ei puutu muun maan asioihin missään
muodossa ja varsinkin suurten kaupunkien hallintoa, sekä niiden päällekkyyksiä purettaisiin?
Toisena tuli mieleen hieman nm. Lukutoukan viestiä myötäillen, että sisältäisikö 3. kierros
vähemmän plaseboa nyt, kun monet on saatu tottelemaan piikitys- suositusta niin kynnys
mennä uudelle piikille on pienempi, jos/kun ei niistä aikaisemmistakaan tullut mitään tai pieniä
sivuvaikutuksia?
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Rokoteuskovaiset varmaan tekevät niin kuin rokotepapit määräävät. Mielenkiintoista nädä
kuinka suuri tuo joukko nyt on kun tietoa heilläkin varmaan on enemmän. Mutta tunnetusti tieto
ei pure uskoon.
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no ne jotka menee miinaan voivat vain itseänsä syyttää
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Ai pitääkö 12 – 15 v lasten syyttää vain itseään ? Onkin kysyttävä miksi myös pienet lapset on
tarkoituksella sairastutettava ?
Ja THL kyllä TIETÄÄ mitä on tekemässä: Terveyskirjasto Duodecim: ”Sikainfluenssapandemia 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia”.
Suora lainaus: ”Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta, sekä
rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään aiemmassa rokotteessa.”
Ja näin saimme 200 – 250 omaishoitajaa isistä ja äideistä, joiden lapset ”rokotettiin” yhdellä
piikillä 2009 – 2010 !
Nyt kun sama toistetaan kyseessä on tahallinen vammantuottamus / MURHA !
Varsinkin, kun kyse on SUUNNITELMASTA; joka ”vaati” valtiopetoksen: Perustuslain
tarkastuskomiten mietintö 9 /2010; sivulta 60 lukien: poikkeuslakia tulee ”loiventaa” niin, että
poikkeusolojen julistaminen voidaan tehdä kansainvälisen elimen JULISTAMAN pandemian
perusteella . ( siis totuuspohjaa EI tarvitse olla ”ilmoitus” pandemiasta riittää. )
Koska asia valmisteltiin ”eduskunnan” voimin 2010 – 2011 kyse on SUUNNITELMALLISESTA
JOUKKOTUHONNASTA .
Joukkotuhonnan määritelmä täyttyy, kun jonkun kansanryhmän määrä radikaalisti vähenee;
vaikka 20 vuoden aikana VALTIOVALLAN toimien seurauksena !
90-luku ja yrittäjien elinolojen tahallinen kurjistaminen oli jo lähellä; nyt parissa vuodessa
todennäköisesti mennään reippaasti yli !
Mutta suunnitelmallisuus ylittää rajan nopeammin; pitkällä aikavälillä katsottuna; mm.
kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA on törkeä teko; ja vie meidät askelen
lähemmäs joukkotuhontaa: Tokentube Kimmo Leino puhuu.
Iltarukouksessa muistan noita 15 000 joukkotuhonnan tiimoilta 90-luvulla kuollutta !
Eikö sekään vielä avaa kansan silmiä ?
Pitääkö JOKAISELTA kuolla joku läheinen ?
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Tässä on suomeksi tekstitettynä tähän liittyvä pätkä Stew Petersin
Showsta: https://rapsodia.fi/tehosterokotteet-ovat-10-kertaa-vaarallisempia-2/
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