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Tämä on nyt virallisesti salaliittoteoria, joten kuuntele tai lue omalla vastuulla!

Kysymys kuuluu: Onko COVID-vaxx iskenyt jälleen uudella 

tunnustamattomalla kuolemantapauksella? Vaihtoehtoisessa mediassa 

päivittäin esiin nostettujen kahdesta-kolmeen kuolleen lisäksi - jotka ovat 

kirjaimellisesti jäävuoren huippu - onko Damar Hamlin myös yksi uhreista? 

Tässä on tietysti kysymyksessä tabu, koska meidän pitäisi uskoa, että hän 

toipui ihmeellisesti kentällä sydänpysähdyksestä, kun Buffalo Bills pelasi 

Cincinnati Bengals'ia vastaan maanantaina 2. tammikuuta 2023.

Salli minun sanoa lopullisesti, että jos Damar on toipunut ja on elossa ja voi 

hyvin – niin kiitos Jumalalle tästä ihmeestä!  Valitettavasti suhtaudun hyvin 

epäileväisesti tähän narratiiviin.

Ensimmäisenä on tohtori Jane Ruby'n erinomainen kuvaus (alkaen kohdasta 

20:00) siitä, mitä tapahtuu, kun joku laitetaan mekaaniseen 

hengityskoneeseen, kuten meille kerrottiin tapahtuneen Damar'ille. Siitä 

lähtien, kun hallituksen määräämä COVID-hoitosuunnitelma – kutsun sitä 

sairaalamurhaksi - otettiin käyttöön, olemme nähneet enemmän 
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kuolemantapauksia, kuin voimme kuvitella. Päivystykseen tulleita COVID-

tautia sairastavia kehotettiin palaamaan kotiin, kunnes heidän oireensa 

pahenevat. Tämä oli vastoin kaikkea tunnettua lääketieteellistä tietoa, joka 

historiallisesti edellytti varhaista puuttumista vakaviin infektioihin 3-5 päivän 

kuluessa.  Ei tällä kertaa.

Kun COVID:iin sairastuneet palasivat sairaalaan todennäköisesti joskus 

tämän ratkaisevan varhaisen hoitovaiheen jälkeen, heidät katsottiin kriittisiksi 

ja heidät sijoitettiin COVID -teho-osastolle. Siellä potilaille annettiin munuaiset

tuhoavaa Remdesivir'iä, joka yksinään tappaa 50%. Jos se ei tehonnut (eli ei 

tappanut), niin heidät laitettiin mekaaniseen hengityskoneeseen. Koska 

hengitysputken asettaminen potilaan kurkkuun on

vaikeaa, annettiin voimakas rauhoittava lääke, kuten 

midazolam. Ironista kyllä, tämän luokan lääkkeet itse

asiassa estävät hengitystä, joten potilaalle annetaan

lääkettä, joka vaikeuttaa hengitystä, että hänet voidaan

laittaa mekaaniseen laitteeseen, joka hengittää hänen

puolestaan.

Hengityskoneeseen joutumisen jälkeen toipumismahdollisuudet heikkenevät 

merkittävästi. On myös raportoitu, että hengityskoneet on asetettu liian 

suurelle nopeudelle ja että ne ovat käytännössä räjäyttäneet ihmisten 

keuhkot. Hengityskoneita on myös mahdollista hakkeroida ja se aiheuttaa 

lisävahinkoja. Tämä Millennial Millie'n raportti (jos sitä ei ole poistettu) on 

tässä suhteessa varsin mielenkiintoinen.

Yksi Jane Ruby'n tärkeimmistä huomioista on hengityskoneesta irrottamiseen

kuluva vieroitusaika. Koska hengityskone on niin invasiivinen, se aiheuttaa 

myös sen, että potilaan keuhkot tulevat riippuvaisiksi siitä. Mekaanista 
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hengitystä on siis vähennettävä asteittain, mikä vie vähintään useita päiviä.

Damar-narratiivin kannalta olennainen kysymys on myös: Heräsikö hän 

todella ja kysyi ensimmäisinä sanoinaan pelin tulosta? Ottaen huomioon 

hänen tilansa vakavuuden, hänellä ei todennäköisesti ollut aavistustakaan, 

mitä hänelle oli tapahtunut. Muista myös, että hän oli kuolleena kentällä 

yhdeksän minuuttia, ennenkuin hänet oletettavasti elvytettiin. Kuten tohtori 

Jane huomauttaa, niin eikö hänen ensimmäinen reaktionsa olisi kysyä, mitä 

tapahtui ja missä hän oli?

Tämä on siis lääketieteellinen puoli, se, joka aiheuttaa monia ongelmia  

totuutta etsiville.

Sitten meillä on Damar'in äkillinen ja näennäisesti täydellinen toipuminen.  

Tämä mies sai vakavan sydänkohtauksen, oli tiettävästi kuolleena useita 

minuutteja ja oli hengityskoneessa. Miten on mahdollista, että pari viikkoa 

myöhemmin hän osallistuu jalkapallo-otteluun ja tekee videon, jolla hän 

vaikuttaa olevan täysin kunnossa?

Kysymyksiä.  Niin paljon kysymyksiä.

Karen Kingston'illa - sen lisäksi, että hän on tehnyt laajaa työtä lääketieteen 

alalla patenttien ympärillä - on taustaa tietokoneella luoduista kuvista 

(Computer Generated Imagery, CGI) – joka on muuntunut alaksi, josta 

käytetään nimitystä DeepFakes (Syvät väärennökset). Ottaen huomioon 

tämän teknologian kehittyneisyyden, hän myös pohtii, onko Damar'in 

virallinen tarina totta. Tähän raporttiinsa hän sisällyttää CGI-AI-videon, jossa 

joku toinen henkilö näytetään lähinnä Morgan Freeman'ina. Se on aika 
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helppo simuloida nykyään. Näin ollen. . . onko Damar yllä esitetyssä 

videossaan todella Damar?

Lisäämme tähän ne havainnot, joita monet ovat tehneet näistä Damar-

havainnoista. Häntä ympäröivät turvamiehet ja FBI-agentit.  Valokuvat ovat 

väistämättä sumeat tai näyttävät hänet paketoituna päästä varpaisiin. Ovatko 

kaikki tatuoinnit, joita oikealla Damarilla oli, näkyvissä videon Damarilla?  

Olisiko hänet todella kuljetettu teho-osastokokemuksensa jälkeen takaisin 

Buffalo'on Cincinnati'sta lentokoneella, kun tiedetään, että 

lentomatkustaminen pahentaa sydänsairauksia (huomaa esimerkiksi kaikki 

lentäjät, jotka ovat saaneet sydänkohtauksen lennon aikana)?

Sitten tulemme siihen isoon asiaan: Miksi TPTB (The Powers That Be, 

vallanpitäjät) ryhtyisi tähän temppuun, jos Damar on todellakin kuollut? 

Ensinnäkin, miksi ei vain anneta eri tiedotusvälineiden (myös vaihtoehtoisten)

haastatella häntä suorassa lähetyksessä? Se olisi luultavasti ratkaisevaa. 

Mutta tähän mennessä he eivät ole tehneet niin. Niinpä kysymme: Kuka 

hyötyy verhon takana tapahtuvasta manipuloinnista?

Paras, mitä minulla on, on todennäköisesti NFL. Liiga vaati, että kaikki 

pelaajat on rokotettava ja vain muutama kieltäytyi (esim. Aaron Rodgers, Cole

Beasley). Luulen, että  se oli Jane Ruby, joka kysyy: Näittekö pelaajien 

katseen, kun Damar kaatui?  Se oli puhdasta pelkoa. Miksi?  Koska he kaikki 

olivat saaneet saman rokotteen ja monet ovat varmasti kuulleet kertomuksia 

lukuisista urheilijoista Euroopassa, jotka kuolivat yhtäkkiä sydänongelmiin 

kesken pelin. NFL:llä ei yksinkertaisesti ole varaa pelaajakanteiden 

tsunamiin, joka voisi tuhota sen. Tiedäthän, miten se menee: Seuraa rahaa.



Odotan seuraavaa. Joskus lähiaikoina Damar joutuu traagisen 

onnettomuuden keskipisteeksi. Ehkä hän joutuu vakavaan auto-

onnettomuuteen, ehkä lento-onnettomuuteen, kuten Kobe Bryant, tai 

traagisesti kävelee keskelle jengiampumista.

En tietenkään toivo mitään tällaista Damarille. Rukoilen, että hän toipuu ja voi

elää elämäänsä Jeesukselle.  Minulla vain on epäilykseni.

Kun etenemme kohti Ahdistusta, joka on jo niin lähellä, tulemme näkemään 

yhä useampien ihmisten kuolevan tämän bioaseen takia, jota Big Pharma, 

Maailman Talousfoorumin johtamat hallitukset ja media mainostavat 

vastalääkkeenä vakaviin sairauksiin, vaikka se on niiden ehdoton syy.

Me, jotka tunnemme Jeesuksen, voimme iloita tietäen, että tässä 

kommentissa ilmaistu pessimismi heijastaa maailmaa ja sen alamäkeä. Silti 

me, jotka olemme uudestisyntyneitä, emme tule näkemään siitä pahinta. 

Itseasiassa meillä on äärimmäinen optimismi, koska kuulemme pian 

Jeesuksen äänen sanovan: "Nouse ylös tänne."

Palapelin palaset ovat melkein kaikki paikoillaan. Nyt ei mene enää kauan.

JAA TÄTÄ
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