7 syytä olla rokottamatta
7 Reasons Not to Vaccinate
by Bill Perkins, January 18, 2021

Keskellä kaiken hälinän koskien Biden'in virkaanastujaisia ja kaikkea, mitä presidentti
Trump tekee, ihmisten uskomaton painostus COVID-rokotukseen jatkuu.
Aikaisemmissa Compass eNews -artikkeleissa olen yrittänyt selittää tämän ns. "rokotteen"
ongelmia maallikkona (1), mutta jotkut istuvat edelleen aidalla, tietämättä mitä tehdä.
Seuraavassa luettelo JOISTAKIN ongelmista tällä hetkellä käytettävissä olevien
rokotteiden kanssa:
1. Ne eivät todellisuudessa olekaan mitään rokotteita.
2. Ne EIVÄT estä sinua saamasta COVIDia.
3. Ne EIVÄT estä sinua levittämästä COVIDia.
4. Niitä EI ole hyväksytty rokotteiksi.
5. Eläinkokeita EI ole tehty.
6. On perusteltu huoli, että ne tekevät
naisista steriilejä..
7. Viimeksi, kun he yrittivät tehdä
rokotteen COVIDiin, niin kolmasosa
rokotetuista koe-eläimistä kuoli, kun
ne uudelleen altistettiin COVIDille.
Alla on kaksi videolinkkiä niille, jotka haluavat
lisätietoja ennen päätöksen tekemistä. Tosiasiat ovat tärkeitä, koska useimmissa
tapauksissa riskit eivät yksinkertaisesti ole sen arvoisia.
Pyydän hartaasti sinua katsomaan molemmat videot ja välittämään ne kaikille, jotka
saattavat harkita tämän rokotteen ottamista. Ne kattavat melkein kaiken, mitä sinun
tarvitsee tietää.
Aloita tästä: Dr. Simone Gold, nauhoitettu hiljattain kirkossa. [Ole kärsivällinen, kun
Bitchute lataa videon.]
Toisella videolla on lisää täsmällistä tietoa tutkijan lainatessa suoraan seuraavia lähteitä:
AMA, CDC, NIH jne.
Shalom!
BP
“Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti
neuvonantajia." Snl. 15:22
1) https://compass.org/beware-of-the-band-aid/
P.S. Siltä varalta, että jompikumpi em. videoista poistetaan, löysimme toisen lääkärin, Dr.
David Martin, joka on kirjoittanut samanlaisia havaintoja kuin Dr. Gold, joten ajattelimme
lisätä sen tähän.

EI ROKOTE (NOT A VACCINE)
By Dr. David Martin, Jan. 5, 2021
Varmistakaamme, että teemme selväksi ... tämä ei ole rokote. He käyttävät termiä "rokote"
salakuljettaakseen (sneak) tämän asian kansanterveysvapautusten (public health
exemptions) alla. Tämä ei ole rokote.
Tämä on mRNA, joka on pakattu rasvavaippaan, joka toimitetaan soluun. Se on
lääketieteellinen laite, joka on suunniteltu stimuloimaan ihmisen solu patogeenin,
taudinaiheuttajan, luojaksi. Se ei ole rokote.
Rokotteet on itse asiassa laillisesti määritelty käsite kansanterveyslaissa; ne ovat laillisesti
määritelty käsite CDC:n ja FDA:n normeissa. Rokotteen on nimenomaan sekä
stimuloitava immuniteetti sen vastaanottajassa että myös katkaistava tartuntaketju.
Ja tämä ei ole sitä. He (Moderna ja Pfizer) ovat tehneet ylenmäärin selväksi sanoessaan,
että soluun menevän mRNA-juosteen ei tule katkaista tartuntaketjua, vaan se on hoito.
Mutta jos siitä puhuttaisiin hoitona, se ei saisi kansanterveysviranomaisten myötätuntoa,
koska sitten ihmiset sanoisivat: "Mitä muita hoitoja on olemassa?"
Sanan rokote käyttö on kohtuutonta oikeudellisessa määritelmässä ja se on itse asiassa
yllätysisku (sucker punch) avoimelle ja vapaalle keskustelulle … Moderna käynnistettiin
syövän kemoterapiahoidon yrityksenä, ei rokotevalmistajana virukselle S.A.R.S.COV.2.
Jos sanoisimme, että annamme ihmisille ennalta ehkäisevää kemoterapiaa syöpään, jota
heillä ei vielä ole, meidät naurettaisiin ulos, koska se on typerä idea. Juuri sitä se on.
Tämä on mekaaninen laite hyvin pienen teknologiapaketin muodossa, joka asetetaan
ihmisen järjestelmään aktivoimaan solu patogeenin valmistuspaikaksi.
Ja minä kieltäydyn hyväksymästä kaikissa keskusteluissa, että tämä on itse asiassa
rokotekysymys. Ainoa syy, miksi termiä käytetään, on väärinkäyttää vuoden 1905
Jacobson -tapausta, jota on esitetty väärin sen kirjoittamisesta lähtien.
Ja jos olisimme rehellisiä tämän suhteen, kutsuisimme sitä siksi, mikä se itseasiassa on:
kemiallinen patogeenilaite, joka on itseasiassa tarkoitettu vapauttamaan kemiallinen
patogeenin tuotantotoiminta solussa.
Se on lääketieteellinen laite, ei lääke, koska se täyttää CDRH:n määritelmän laitteelle. Se
ei ole elävä järjestelmä; se ei ole biologinen järjestelmä; se on fyysinen teknologia - se
vain sattuu olemaan molekyylipaketin kokoinen.
Meidän on siis oltava todella selkeitä varmistaaksemme, ettemme retkahda heidän
peliinsä. Koska heidän pelinsä on, että jos puhumme siitä rokotteena, niin joudumme
keskusteluun rokotteista, vaikka tämä ei ole rokote edes heidän omasta mielestään.
Seuraus on, että kaikille on oltava selvää, ettemme retkahda tähän epäonnistuneeseen
määritelmään, aivan kuten emme retkahda heidän teolliseen kemiallisen terveyden
määritelmäänsä. Ne molemmat ovat toiminnallisesti virheellisiä ja ovat hyödynnettävän
oikeudellisen rakenteen implisiittinen rikkomus.
Turhaudun, kun kuulen aktivistien ja lakimiesten sanovan: "aiomme taistella rokotetta
vastaan". Jos hyväksyt, että se on rokote, olet jo hävinnyt taistelun. Se ei ole rokote. Se on
tehty tekemään sinut sairaaksi.

