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Uutinen sivustolta Now The End Begins:

BAIT & SWITCH: SCIENTISTS NOW SAYING THAT
CURRENT COVID VACCINES WILL BE INEFFECTIVE
WITHIN A YEAR AND EVERYONE GETS JABBED
AGAIN AND AGAIN
(SYÖTTI & PIISKA: TUTKIJAT SANOVAT NYT, ETTÄ
NYKYISET COVID-ROKOTTEET OVAT TEHOTTOMIA
VUODEN SISÄLLÄ JA KAIKKI JOUTUVAT
ROKOTTAUTUMAAN UUDELLEEN JA UUDELLEEN)
””Uusia mutaatioita syntyy päivIittäin. Joskus ne löytävät raon, joka tekee niistä sopivampia
kuin edeltäjänsä. Nämä onnekkaat variantit voisivat tartuttaa tehokkaammin ja
mahdollisesti kiertää immuunivasteet aiempiin kantoihin", sanoi Yale -yliopiston
epidemiologian apulaisprofessori Gregg Gonsalves lausunnossaan."Ellemme rokota
maailmaa, jätämme pelikentän avoimeksi yhä useammille mutaatioille, jotka voivat kirnuta variantteja,
jotka osaavat välttää nykyiset rokotteemme ja vaativat tehostuspiikkejä hoitamaan ne."
NOW THE END BEGINS JAKAA:

Planeetalla voi olla aikaa alle vuosi, kun
ensimmäisen sukupolven Covid-19-rokotteet ovat
tehottomia ja epidemiologien, virologien ja
tartuntatautien asiantuntijoiden mukaan tarvitaan
modifioituja formulaatioita.
(”Modifioituja formulaatioita” – ilmeisesti Bill Gatesin ”quantum dot tattoo”-laastari.
Suom. kommentti)
Tämä on niin hullunkurista ja "hullunkurisella" tarkoitan tappavaa, lopunajallista, supervakavaa ja hengenvaarallista hullunkurista, jos sellaista yleensä on. Nyt kun he ovat
saaneet puoli miljardia ihmistä ottamaan kaksi kertaa COVID-pistoksen, mukaan lukien
ihmisiä, jotka vannoivat viime vuonna, etteivät koskaan ottaisi sitä, niin nyt tulee "päivitys",
että vuoden sisällä kaikki nämä pistokset ovat tehottomia ja että se kaikki on tehtävä
uudestaan. Ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja luulen, että näet, mihin tämä on
johtamassa, eikö niin?

“Ja he kaatoivat miesten syödä, mutta kun nämä maistoivat keittoa, huusivat he ja
sanoivat: "Jumalan mies, padassa on kuolema!" Eivätkä he voineet syödä.” 2.Kun. 4:40
Anna minun selittää, jos olet vielä vähän ymmälläsi tästä kaikesta. Bill Gates on vannonut,
ettei lepää, ennenkuin koko maailma on saanut hänen pistoksensa ja hänen pistoksensa
tulee keikuttamaan sinun maailmaasi. Hänen pistoksensa tulee istutettavan biometrisen
tunnistuksen kera hänen toisesta yhtiöstään nimeltä ID2020 Alliance He käyttivät koko
vuoden 2020 saadakseen meidät pelkäämään ja nyt voit odottaa saavasi pysyvän
rokotteen, joka ei koskaan häviä riippumatta siitä, mitä COVID-virukselle tapahtuu.
Tämä on Pedonmerkin globaalia valmistelua niille, jotka jäävät jäljelle, kun seurakunnan
ylösotto ennen vihaa tapahtuu. Varmista, että sinä et jää vihaan klikkaamalla tähän.

COVID: uusia rokotteita tarvitaan maailmanlaajuisesti vuoden sisällä,
sanovat tutkijat
GUARDIAN UK: Tutkijat ovat jo pitkään painottaneet, että tarvitaan globaali rokotus
tyydyttävästi neutraloimaan Covid-19-uhka. Tämä johtuu virusvariaatioiden uhasta - jotkut
tarttuvampia, tappavampia ja vähemmän herkkiä rokotteille - joita tulee esiin nopeammin
ja hitaammin.
Synkkä ennuste alle vuodesta tulee kahdelta kolmasosalta vastaajia People’s Vaccine
Alliance'n mukaan, joka on sellaisten järjestöjen koalitio kuin Amnesty International, Oxfam
ja UNAIDS, joka haastatteli 77 tutkijaa 28 maasta. Lähes kolmasosa vastaajista ilmoitti,
että aikataulu on todennäköisesti yhdeksän kuukautta tai vähemmän.

EUGENICIST BILL GATES CALLING FOR A ‘GLOBAL ALERT SYSTEM’ AND
‘PANDEMIC FIRE SQUAD’ TO DEAL WITH NEXT VIRAL OUTBREAK HE PROMISES
US IS COMING (Eugenisti Bill Gates vaatii globaalia hälytyssysteemiä ja
pandemiapalokuntaa hoitamaan seuraavaa virusepidemiaa, jonka hän lupaa olevan
tulossa)
Rokotusten jatkuva alhainen kattavuus monissa maissa tekisi rokotteille
vastustuskykyisten mutaatioiden ilmaantumisen todennäköisemmäksi, sanoi 88%
vastaajista, jotka työskentelevät maineikkaissa laitoksissa, kuten Johns Hopkins, Yale,
Imperial College, London School of Hygiene & Tropical Medicine ja Edinburgh'in yliopisto.

””Uusia mutaatioita syntyy päivIittäin. Joskus ne löytävät raon, joka tekee niistä sopivampia
kuin edeltäjänsä. Nämä onnekkaat variantit voisivat tarttua tehokkaammin ja mahdollisesti
kiertää immuunivasteet aiempiin kantoihin", sanoi Yale -yliopiston epidemiologian
apulaisprofessori Gregg Gonsalves lausunnossaan.

"ELLEMME ROKOTA MAAILMAA, JÄTÄMME PELIKENTÄN AVOIMEKSI YHÄ
USEAMMILLE MUTAATIOILLE, JOTKA VOIVAT KIRNUTA VARIANTTEJA,
JOTKA OSAAVAT VÄLTTÄÄ NYKYISET ROKOTTEEMME JA VAATIVAT
TEHOSTUSPIIKKEJÄ HOITAMAAN NE."
Nykyinen rokotekokoelma, joka on saanut hätätilaluvat eri puolilla maailmaa, on sekoitus
vanhoja ja uusia teknologioita. Erityisen mielenkiintoinen on yhtiöiden Pfizer / BioNTech ja
Moderna käyttämä mRNA -lähestymistapa, jonka nopeutta voidaan säätää (viikkojen tai
kuukausien sisällä) ottamaan huomioon uudet variaatiot – valmistusvaikeudet ovat
kuitenkin aina mahdollinen ongelma.

SHOCK AS IT’S REVEALED AN ENZYME CALLED LUCIFERASE IS WHAT MAKES BILL
GATES IMPLANTABLE QUANTUM DOT MICRONEEDLE VACCINE DELIVERY SYSTEM
WORK (Järkyty, kun paljastetaan, että entsyymi nimeltä Luciferase on se, mikä saa Bill
Gates'in istutettavan kvanttipistemikroneularokotteen antamissysteemin toimimaan)
Mutta on ratkaisevaa, että ne tuskin ovat köyhempien maiden ulottuvilla, koska nämä
rokotteet ovat paljon kalliimpia ja niillä on suhteellisen haastavat varastointivaatimukset
lämpötilan suhteen.
Samaan aikaan luonnonvaroista rikkaat maat, kuten Iso-Britannia ja Yhdysvallat, ovat
antaneet vähintään yhden rokoteannoksen yli neljännekselle väestöstään ja ovat
turvanneet satojen miljoonien toimitukset. Sen sijaan Etelä-Afrikan ja Thaimaan kaltaiset
valtiot eivät ole onnistuneet rokottamaan edes yhtä prosenttia väestöstään. Joillakin mailla
on vielä ensimmäinenkin annos antamatta.

Covax - globaali rokotealoitekoalitio, jonka tavoitteena on torjua ns. rokotenationalismia
- toivoo vuonna 2021 pystyvänsä toimittamaan rokotteita ainakin 27 prosentille
pienituloisten maiden väestöstä.
”KIIRE, JONKA NÄEMME RIKKAISSA MAISSA ROKOTTAA AIKUISVÄESTÖNSÄ KESÄÄN
MENNESSÄ EI VAIN NÄY MAAILMANLAAJUISESTI. SEN SIJAAN MEILLÄ ON COVAX,
JONKA TAVOITTEENA ON EHKÄ 27% VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ, JOS
MAHDOLLISESTI VOIMME ONNISTUA SIINÄ -- SE EI YKSINKERTAISESTI OLE TARPEEKSI
HYVÄ ", SANOI MAX LAWSON, OXFAMIN ERIARVOISUUSPOLITIIKASTA VASTAAVA
JOHTAJA JA KANSANROKOTUSLIITON PUHEENJOHTAJA, JOKA KEHOTTAA COVID-19ROKOTTEIDEN KEHITTÄJIÄ JAKAMAAN AVOIMESTI TEKNOLOGIAANSA JA HENKISTÄ
PÄÄOMAANSA TUOTANNON TEHOSTAMISEKSI.
“Missä on kunnianhimoinen globaali tavoite? Päämäärä, jonka tiede kertoo tarvittavan?
Luulen, että se on keskeinen asia - emme vain näe kunnianhimoa, joka kulkisi sen
mukana, laajaa tunnustamista, että rajoitettu rokotus on aika vaarallinen.” READ MORE

