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DEPOPULAATIOHÄLYTYS: Uusi
järkyttävä tutkimus paljastaa, että Covidrokote lopettaa neljä viidestä raskaudesta
"spontaanien keskenmenojen" kautta
DEPOPULATION ALERT: Shocking New Study Reveals Covid Vaccine
TERMINATES 4 out of 5 Pregnancies Via “Spontaneous Abortions”
(VIDEO)
ON JULY 1, 2021 BY GERI UNGUREAN

Kun aloin kirjoittaa, Georgia'n opaskivet (Georgia
Guide Stones) oli aihe, johon tunsin olevani
pakotettu palaamaan useita kertoja.

Se tuntui surrealistiselta - orwellilaiselta - kaikkein
pelottavimpien scifi-romaanien kamaa. Tunsin
kuitenkin, että Herra kehotti minua tutkimaan ja
kirjoittamaan tästä salaperäisestä muistomerkistä
Georgia'n Elberton'issa.

Kun näin Mike Adams'in jutun otsikon Natural News'issa, se salpasi hengitykseni - EI hyvällä
tavalla.
Tässä ensimmäinen Georgian opaskivistä kirjoittamani juttu:
Georgian opaskivet ja tulevan antikristuksen kymmenen käskyä

Tässä on ensimmäinen käsky: Pitäkää ihmiskunnan väkiluku alle 500 miljoonassa kestävässä
tasapainossa luonnon kanssa
Jos et tiedä tästä muistomerkistä, niin lue yllä oleva artikkeli, ennenkuin siirryt Natural New'sin
artikkeliin.
Sivustolta naturalnews.com:

(Natural News) Journal of Medicine -lehdessä Uudessa Englannissa julkaistu järkyttävä uusi
tutkimus paljastaa, että kun raskaana oleville naisille annetaan covid-rokotuksia raskauden
ensimmäisen tai toisen kolmanneksen aikana, 82% heistä kärsii ns. spontaanin keskenmenon,
joka tappaa neljä viidestä syntymättömästä vauvasta.
Tämä alla selitetty järkyttävä havainto on itsestään selvä tiedoista, jotka on julkaistu uudessa
tutkimuksessa otsikolla: "Alustavia havaintoja mRNA Covid-19-rokotteen turvallisuudesta raskaana
oleville". Aivan yhtä huolestuttavaa kuin tieto, on se tosiasia, että tutkimuksen tekijät ilmeisesti
pyrkivät tahallaan hämärtämään totuuden rokotteista, jotka aiheuttavat spontaaneja
keskenmenoja hämärtämällä lukuja omissa laskelmissaan.
Tarkistutimme omilla tiedeyhteyksillämme huomiomme kiinnittäneen Life Site News'in artikkelin
tiedot ja tarkistimme matematiikan. Näin pystyimme vahvistamaan kaksi asiaa:
1.
Tutkimus kyllä osoittaa, että spontaaneja abortteja oli 82%:lla odottavista äideistä, joille
annettiin covid-rokotteita raskautensa ensimmäisen tai toisen kolmanneksen aikana.
2.
Tutkimuksen tekijät joko pyrkivät tahallaan piilottamaan tämän tosiasian epärehellisellä
hämärtämisellä (selitetty alla), tai he ovat epäpäteviä ja tekivät räikeän virheen, joka
kyseenalaistaa heidän uskottavuutensa.
Toisin sanoen tämä tutkimus oli jokseenkin varmasti salaus (cover-up), kun yritettiin väittää
raskaana olevien rokottamista täysin turvalliseksi.
Näin:
700 raskaana olevista 827 naisesta rokotettiin raskauden kolmannella kolmanneksella
Alla esitetty taulukko 4 tutkimuksesta paljastaa, että kaikkiaan 827 raskaana olevaa naista
tutkittiin. 827 naisesta 700 sai ensimmäisen rokotteensa raskautensa kolmannen kolmanneksen
aikana. Se tarkoittaa, että 127 naista (eli 827 - 700) sai rokotteen raskautensa ensimmäisen tai
toisen kolmanneksen aikana. (Sinun on luettava taulukon alla oleva pienemmällä painettu teksti
nähdäksesi tämän paljastuksen.)

127 naisella, jotka saivat rokotteita raskautensa ensimmäisellä ja toisella kolmanneksella, tapahtui
104 spontaania keskenmenoa ennen heidän raskautensa 20. viikkoa. Nämä on taulukossa
merkitty "spontaaneiksi keskenmenoiksi".
Alkion laskuopin mukaan 104 spontaania keskenmenoa (ensimmäisten 20 viikon aikana) 127
naisella, jotka saivat rokotuksia ensimmäisen tai toisen kolmanneksen aikana, antaa spontaanien
keskenmenojen osuudeksi 82% näiden rokotettujen raskaana olevien naisten keskuudessa.
On tärkeää huomioida, että syntymättömien vauvojen kuolemia raskauden kolmannen
kolmanneksen aikana kutsutaan "kuolleena syntymisiksi (stillbirth)" eikä spontaaneiksi
keskenmenoiksi. Siten spontaaneja keskenmenoja ei määritelmän mukaan olisi voinut tapahtua
naisilla, jotka on rokotettu raskauden kolmannen kolmanneksen aikana.
Näin tutkimuksen tekijät käyttivät epärehellisesti väärää nimittäjää 827 "spontaanien
keskenmenojen" laskennassaan, kun heidän olisi pitänyt käyttää nimittäjää 127, joka on rokotteita
saaneiden naisten lukumäärä raskauden ensimmäisen tai toisen kolmanneksen aikana.
Toisin sanoen on mahdotonta, että naisella, joka rokotettiin ensimmäisen kerran raskauden
kolmannen kolmanneksen aikana, olisi "spontaani keskenmeno" 20 ensimmäisen viikon aikana,
koska häntä ei rokotettu ensimmäisten 20 viikon aikana (ja raskaana olevat naiset eivät ole mitään
aikamatkailijoita). Siksi näitä naisia ei pitäisi sisällyttää nimittäjään, jota käytetään spontaanien
keskenmenojen prosentin laskemiseen.
Tämän tutkimuksen tekijöiden pitäisi saada palkinto alalla "kuinka valehdella tilastoilla", koska he
ilmeisesti yrittivät tehdä silmänkääntötempun saadakseen näyttämään, että rokotteet ovat
turvallisia raskaana oleville. Todellisuudessa ne näyttävät tappavan enemmän kuin neljä viidestä
syntymättömästä vauvasta raskauden 20 ensimmäisen viikon aikana ainakin tässä
tietoasetelmassa. (127 raskaana olevaa on pieni joukko, joten haluaisimme nähdä laajemman
katsauksen tuhansista raskauksista saadaksemme selkeämmän kuvan.)
Omenat ja appelsiinit, sitruunat ja limetit
Yksinkertainen keino selittää tämä vertauksella on kuvitella reppua, jossa on 50 sitruunaa ja 50
limettiä ja tieteellisessä tutkimuksessa kysytään: "Kuinka suuri osa sitruunoista on keltaisia?"
Tutkijat laskevat kaikki keltaiset hedelmät ja pääsevät lukuun 50. He muuttavat vahingossa 50:n

sadaksi, koska hedelmiä on yhteensä 100 ja sitten julistavat: "50% sitruunoista on keltaisia", koska
ne ovat 50/100.
Muita 50 hedelmää ei kuitenkaan voi sisällyttää, koska ne ovat limettejä eivätkä sitruunoita. Joten
oikea tulos on 50/50, mikä tarkoittaa, että 100% sitruunoista on keltaisia. Se on oikea vastaus.
Tässä tutkimusasiakirjassa he käyttävät nimittäjänä lukua 827, vaikka 700 näistä 827 naisesta
rokotettiin vasta raskauden kolmannella kolmanneksella, joka on paljon ohi aikaikkunan, jonka
sisällä "spontaani keskenmeno" voi tapahtua. Ja koska raskaana olevat naiset eivät ole
aikamatkailijoita, he eivät voi palata ajassa taaksepäin ilmoittamaan spontaanista keskenmenosta
kuukausia aikaisemmin.
Jos rokotetutkijat joko eivät hallitse Alkion laskuoppia - tai tahallaan pettävät maailmaa
epärehellisellä numeroiden hämärtämisellä, niin ”tiede” on jo epäonnistunut ydinlupauksessaan:
tarjota "näyttöön perustuvia" johtopäätöksiä ymmärtääksemme maailmaa ympärillämme.
Silti, kun neljä viidestä raskaana olevasta naisesta menettää vauvansa ensimmäisten 20 viikon
aikana, nämä tutkijat väittävät virheellisesti, että spontaanien keskenmenojen osuus on vain
12,6%. Miksi? Koska todennäköisesti poliittisista syistä he salaavat rokotteen julmuudet.
Itse asiassa tutkimuksen keskeinen tekijä Tom T. Shimabukuro on mainittu myös lukuisissa muissa
tutkimuksissa, joiden väitetään dokumentoivan haittavaikutuksia eri rokotteissa rotavirusrokotteista
H1N1-rokotteisiin alkaen vuodesta 2009. Se herättää ilmeisen kysymyksen: Tekikö Shimabukuro
saman virheen muissa tutkimuksissa, joissa pääteltiin, että rokotteet eivät edustaneet mitään
merkittävää haittatapahtumien riskiä? Tässä esimerkiksi toinen tutkimus, jossa hän oli toisena
tekijänä: "Haittatapahtumia Fluzone ® Intradermal -rokotuksen jälkeen, joita ilmoitettiin VAERS:ille,
2011-2013."
Tämä tutkimus päätteli: "VAERS-raporttien tarkastelussa ei havaittu uusia tai odottamattomia
turvallisuusongelmia TIV-ID:n jälkeen."
Mutta perustuuko tämä johtopäätös huonoon matematiikkaan, kuten raskaana oleville naisille
annettuja covid-rokotteita koskeva tutkimus? Vaadimme kaikkien hänen menetelmiensä ja
johtopäätöstensä arvioimista. Ehkä tämä sama tutkimusarkkitehti on tehnyt saman
systemaattisen virheen (tai mahdollisesti tahallisen hämärtämisen) monien vuosien ajan ulottuen
moniin aiempiin tutkimuksiin. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun yhden tekijän on todettu tekevän
järjestelmällisiä virheitä kymmenissä asiakirjoissa ja joutuu perumaan ne.
Ja eikö "tieteellinen menetelmä" vaadi juuri sitä? Vertaisarviointia. Matematiikan tarkistamista.
Virheiden myöntämistä johtopäätöksissä. Näin tiede etenee osoittamalla virheitä ja vaatimalla, että
ne käsitellään ja korjataan. Emme voi vain hyväksyä huonoa matematiikkaa ja kutsua sitä
"tieteeksi", kun huono matematiikka ei pidä paikkaansa.

Piikkiproteiini-injektiot raskaana oleville naisille ovat "hirmuteko", varoittaa
tohtori Peter McCullough
Samalla on selvää, että neljä viidestä raskaudesta lopetetaan covid-rokotteilla, kun nämä
rokotteet annetaan 20 ensimmäisen raskausviikon aikana (ainakin tähänastisen pientä joukkoa
koskevan tiedon mukaan). Se tarkoittaa, että covid-rokotteen "depopulaatio" -ominaisuudet
toimivat juuri kuten globalistit toivoivat niiden toimivan.
Muista että: Biojakautumistutkimukset (farmakokinetiikka) osoittavat, että covid-rokotteen
piikkiproteiinit hyökkäävät suoraan lisääntymiselimiin, kuten munasarjoihin. Ottaen huomioon, että
piikkiproteiinit ovat geenimuokattuja biologisia aseita, jotka on suunniteltu häiritsemään ihmisen
soluja, ei pitäisi olla yllätys, että niillä saavutetaan spontaanien keskenmenojen korkea prosentti
raskaana olevissa naisissa.
Haastattelin äskettäin tohtori Peter McCullough'ta, sisätautien asiantuntijaa ja kahden
lääketieteellisen lehden toimittajaa. Vaikka hän ei luonnehdi tätä väestönvähennysohjelmaksi, hän
on samaa mieltä siitä, että nämä rokotteet hyökkäävät raskaana oleviin naisiin ja aiheuttavat
abortin yli 80%:lle syntymättömistä vauvoista. Hän kutsuu sitä "hirmuteoksi (atrocity)" ja sanoo,
että näiden rokotteiden antaminen raskaana oleville naisille on "häpeällistä". Voit kuulla hänen
omia sanojaan seuraavassa haastattelussa:

http://brighteon.com/fc2aa0fe-eae0-4c32-bc23-47e6b6ab9d97
Brighteon.com/fc2aa0fe-eae0-4c32-bc23-47e6b6ab9d97
Kaikki tämä tarkoittaa, että elävänä syntyneiden määrä voi laskea 3,2 miljoonalla ensi vuonna
pelkästään Yhdysvalloissa, jos jokainen raskaana oleva nainen rokotetaan 20 ensimmäisen
raskausviikon aikana. Kohtuun murhattujen syntymättömien vauvojen määrä on tässä tapauksessa
saavuttamassa "holokausti" -tason, minkä vuoksi sitä kutsutaan lääketieteelliseksi "hirmuteoksi".
Lääketiede ja tiede ovat kääntyneet ihmiskuntaa vastaan. Ne tappavat nyt vauvoja miljoonittain ja
injektoivat aikuisia piikkiproteiinibioaseilla, jotka aiheuttavat aivohalvauksia, sydänkohtauksia,
kuolemia ja elinikäisiä vammoja.
Rokoteteollisuus on sodassa ihmiskuntaa vastaan. Ja elävinä syntyneet vauvat ovat heidän
vihollisensa. Joe Biden'in maankäytön tsaari luonnehti kerran ihmislapsia "ympäristövaarana".
Tämä on sota, bioasehyökkäys. Ja se ylittää pelkät "rikokset ihmiskuntaa vastaan". Se on koko
ihmisrodun henkinen kavaltaminen tieteen ja lääketieteen taholta, jotka molemmat kauan
teeskentelivät, että halu auttaa ihmiskuntaa motivoi niitä, mutta niiden on selvästi osoitettu pyrkivän
ihmiskunnan tuhoon.
Lisätietoa tämän päivän mielen avaavasta Situation Update -podcastista:
Brighteon.com/89677c54-51e3-4139-9af1-093fe160a3a1
Veljet, useimpina päivinä minulla näyttää olevan vaikeuksia käsitellä sitä tosiasiaa, että meistä
puhutaan näinä aikoina Jumalan sanassa. Älä ymmärrä minua väärin - tiedän, että jokainen
profeetallinen sana Raamatussa toteutuu. En vain voinut kuvitella, että olisimme täällä
todistamassa näitä asioita.
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