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He luulivat vapautuvansa
They Thought They Would Be Free
by Samuel David Meyer (Last Trumpet Newsletter, August 2021)

On hämmästyttävää, kuinka paljon asiat voivat muuttua muutamassa kuukaudessa. Aiemmin tänä
vuonna meille kerrottiin, että Yhdysvallat oli vihdoin voittanut taistelunsa tautia vastaan, josta
yleisesti käytetään nimeä Covid-19. Lopultahan kolme rokotetta oli hyväksytty elintarvike- ja
lääkehallinnon (FDA) hätäkäyttöluvalla ja ihmisille kerrottiin, että jos he vain ottavat rokotteen, niin
pandemia lopulta päättyy. Se vain ei päättynyt. Sen sijaan koronaviruksen Delta-variantti leviää
kaikkialla maailmassa, myös Yhdysvalloissa.
Anthony Fauci, joka on presidentti Joe Biden'in lääketieteellinen neuvonantaja, väittää, että
tapausten jyrkkä nousu johtuu siitä, että liian monet ihmiset ovat kieltäytyneet Covid-19rokotuksista. ”Uskon, ettemme odota sulkemista, mutta odotamme jonkin verran kipua ja
kärsimystä tulevaisuudessa, koska näemme tapausten lisääntyvän, mikä on syy siihen, että
sanomme yhä uudelleen ja uudelleen: Ratkaisu on, että ottakaa rokotus, ettei näin kävisi.” (17)
Meneekö Covid-19 todella pois, jos kaikki rokotetaan? Onko ratkaisu todella näin yksinkertainen?
Viime päivinä on tullut esiin useita raportteja, jotka osoittavat, että nykyiset Yhdysvalloissa jaettavat
Pfizer'in, Moderna'n ja Johnson & Johnson'in Covid-rokotteet eivät ole läheskään niin tehokkaita,
kuin ihmiset olivat toivoneet. Ajattele sitä, mitä nyt tapahtuu Israelin valtiossa. Kun Covid-19rokotteet tulivat saataville joulukuussa 2020, Israel oli yksi ensimmäisistä maista, joka rokotti
aggressiivisesti mahdollisimman monta kansalaistaan. 80% maan yli 12 -vuotiaista on täysin
rokotettu covid-tautia vastaan. (18) Kuitenkin huolimatta siitä, että suurin osa Israelin kansalaisista
on saanut rokotteen, Covid-19 lisääntyy jyrkästi myös siellä. "En halua pelotella teitä, mutta tämä
on dataa. Valitettavasti numerot eivät valehtele”, sanoi Israelin koronavirus-tsaari tohtori Salman
Zarka puhuessaan Israelin parlamentille. (19) Kysyttäessä, miksi Covid -tapaukset lisääntyvät
jyrkästi Israelissa korkeasta rokotusasteesta huolimatta, professori Galia Rahav'in Sheba
-sairaalasta kerrotaan sanoneen: ”Luulen, että olemme tekemisissä hyvin inhottavan viruksen
kanssa. Tämä on suurin ongelma - ja olemme oppimassa kantapään kautta”, hän valitti. Hän jatkoi
sanoen: "Se on heikkenevän immuniteetin ja samaan aikaan leviävän hyvin tarttuvan Deltavariantin yhdistelmä, niin että rokotetut ihmiset sairastuvat uudelleen, mutta se ei ole vain Israelin
ongelma. Se on kaikkialla.” (20)

Yhdysvalloissa yhä useampi amerikkalainen, joka on täysin rokotettu Covid -tautia vastaan, silti
sairastuu tautiin. Reuters -uutispalvelun 24. elokuuta 2021 julkaisema raportti osoittaa, että noin
25% kaikista Covid -tartunnoista Kalifornian Los Angeles'in piirikunnassa toukokuusta 2021
heinäkuun 25. päivään tartuttivat täysin rokotettuja. (21) Lisäksi Axios'in artikkeli viittaa tietoihin,
jotka osoittavat, että heinäkuussa 2021 Pfizer-rokotteen teho oli vain 42 %. Tämä tulos sai
anonyymin Biden'in hallinnon virkamiehen sanomaan: "Jos tämä ei ole herätyshuuto, niin sitten en
tiedä mikä se on." (22) Rokotteet eivät vain näytä olevan tehottomampia Delta-varianttia vastaan,
vaan tutkijat UK:n ZOE Ltd:ltä havaitsivat, että väitetty suoja Covid-tautia vastaan haihtuu jo
kuudessa kuukaudessa siitä, kun saaja on täysin rokotettu. Oxfordin yliopiston tutkimus antoi
vieläkin huonompia tuloksia havaiten, että suoja alkaa haihtua kolmen kuukauden kuluttua, kun
saaja on rokotettu Pfizer- ja AstraZeneca- rokotteilla. (23) Pyrkiessään torjumaan Covidrokotteiden tuomaa pettymystä Yhdysvaltain viranomaiset ovat kaavailleet suunnitelmia aloittaa
Covid-19-tehostepiikkien jakelu 20. syyskuuta 2021 alkavalla viikolla. (24)
Kun Covid -rokotteita jaettiin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa, useimmat vastaanottajat
todennäköisesti luulivat, ettei heidän koskaan enää tarvitsisi olla huolissaan Covid -tartunnasta. He
luulivat voivansa mennä julkisiin paikkoihin ilman maskia. He luulivat vapautuvansa. Silti
havaitsemme, että CDC ei ainoastaan suosittele rokotetuille kasvovaippojen käytön jatkamista,
vaan nyt heille kerrotaan, että heidän on saatava kolmas annos Pfizer- ja Moderna -rokotteita. Entä
jos kolmaskaan annos ei riitä? Tuleeko vielä neljäs ja viides piikki? On mielenkiintoista, että
ruotsalainen Aftonbladet, mainitsi rokotetutkija Matti Sallbergin, joka sanoo, että ihmiset voivat
lopulta tarvita jopa viisi annosta Covid -rokotetta. (25)
Samalla terveydenhuollon asiantuntijat ovat huolissaan Delta-variantin leviämisestä, uusi variantti
leviää jo Etelä-Amerikassa. Muunnos, joka alkoi Perussa, on nimetty Lambdaksi ja tutkijat sanovat,
että rokotteet tehoavat siihen jopa huonommin kuin Deltaan. (26) Jotta tilanne olisi vielä pahempi
Jerusalem Post raportoi 29. elokuuta 2021, että Etelä-Afrikassa on tullut esiin vielä yksi variantti.
Se tunnetaan nimellä C.1.2 ja sen sanotaan olevan "toistaiseksi mutatoitunein variantti". (27)
Samaan aikaan amerikkalaisten erottelu rokotettuihin ja rokottamattomiin on jatkunut laantumatta
viimeisen kuukauden ajan. Ne, jotka kieltäytyvät rokotteista, ovat saaneet terävää kritiikkiä.
Esimerkiksi New Jersey'n kuvernööri Phil Murphy suomi rokotteesta kieltäytyjiä sanoen: "Nämä
ihmiset ovat menettäneet järkensä - olet menettäneet järkenne. Olette täysiä jästipäitä. Ja sen
vuoksi, mitä te sanotte ja tarkoitatte, ihmiset menettävät henkensä ”, Murphy paasasi vihaisesti.
(28)
Uusia valtuuksia on asetettu, jotka pakottavat suuria ryhmiä amerikkalaisia ottamaan Covid–
rokotuksia. New Yorkissa rokottamattomilta on nyt kielletty pääsy moniin julkisiin paikkoihin, myös

ravintoloihin. New York'in pormestari Bill de Blasio sanoi uusien rajoitusten julkistamisen jälkeen:
”Ihmisten on aika nähdä rokotukset kirjaimellisesti välttämättöminä voidakseen elää hyvää,
täydellistä ja tervettä elämää. Jos olet rokottamaton, niin valitettavasti et voi osallistua moniin
asioihin.” Hän jatkoi sanoen: ”Jos haluat osallistua yhteiskuntaamme täysimääräisesti, sinun on
rokottauduttava." (29) On todennäköistä, että muut kaupungit ympäri maata seuraavat New York'in
esimerkkiä ja toteuttavat samanlaisia rajoituksia. Lisäksi Yhdysvaltain armeijan jäsenet pakotetaan
ottamaan covid-pistokset syyskuun 2021 puoliväliin mennessä. (30) Kaikkien liittovaltion
työntekijöiden on myös todistettava, että heidät on rokotettu Covid -tautia vastaan, tai alistuttava
usein tapahtuviin covid -testeihin. (31)
Näyttää lähes varmalta, että rajoituksia tulee lisää lähitulevaisuudessa. Kuinka tiukkoja ne ovat?
Jos jotkut rokotteen kannattajat saavat, mitä haluavat, rokotteesta kieltäytyjiä voidaan kohdella
kuten terroristeja. Huomattakoon tässä, että lehdessä The Atlantic 3. elokuuta 2021 julkaistu
artikkeli kehottaa Biden'in hallintoa kieltämään kaikki rokotteesta kieltäytyjät lentämästä
lentokoneissa. "...Rokottamattomien aikuisten lentokieltoluettelo on ilmeinen askel, joka
liittohallituksen pitäisi ottaa. Se auttaa vähentämään tartuntariskiä kohteissa, joihin
rokottamattomat matkustavat - ja asettamalla normeja, jotka rajaavat tietyt edut rokotetuille,
autetaan myös nostamaan paikallaan polkevia rokotusasteita, jotka estävät sekä talouden että
yhteiskunnan toipumasta täysin ”, artikkeli julistaa. (32) Tohtori Leana Wen menee vielä
pidemmälle ja kehottaa Biden'in hallintoa vaatimaan lähes kaikkia amerikkalaisia rokotettaviksi
halusivat, tai eivät. "Kaikkia, jotka ovat siihen oikeutettuja, pitäisi vaatia rokottautumaan, jos
haluavat olla tekemisissä muiden kanssa julkisilla paikoilla", hän sanoi. Tämä liberaali lääkäri, joka
on kansanterveyden professori George Washington -yliopistossa, jatkoi: ”Rokotusta ei voida
pitää yksilöllisenä valintana. Sen sijaan meidän on rinnastettava se paljon enemmän
rattijuopumukseen. Voit juoda yksityisesti - se on sinun valintasi - mutta et voi vain päättää istua
ratin taakse, koska sinusta tuntuu, että tykkäät siitä ja luulet ettet loukkaannu.” (33) Tietenkin
rattijuopumus on rikos, joka johtaa usein ajokortin menettämiseen, sakkoihin ja vankeuteen. Näin
ollen, jos tohtori Wen saisi tahtonsa läpi, niin rokottamattomat voisivat saada samanlaisia
rangaistuksia.
Vaikka ihmisille puijatut uudet valtuudet voivat pakottaa jotkut amerikkalaiset antautumaan, niin
aina on niitä, jotka vastustavat. Tämä yksinkertainen tosiasia korostui The Washington Post'in 31.
heinäkuuta 2021 julkaisemassa artikkelissa, jonka otsikko julistaa: "Rokotepakot kostautuvat.
Ihmiset vastustavat entistä enemmän”. Artikkelissa sanotaan: "Kaikilta elämänaloilta tulevat
amerikkalaiset vastustavat, että heille kerrotaan, mitä heidän tulee panna kehoonsa ja monet
paheksuvat jokaista poliitikkoa tai instituutiota, joka saa heidät rokottautumaan…" (34) Pitäisi
mennä järkeen, että ihmiset eivät tykkää kiusaamisesta. Yksi on varmaa, kiista on kaikkea muuta

kuin ohi ja edessä on vaarallisia päiviä. Uusi yhteiskunta on syntymässä koronaviruspandemian
keskellä ja vapaus Yhdysvalloissa on sukupuuton partaalla.

