Israel – rokotteiden marsuvaltio
Israel - guinea pig nation for vaccines.
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By Annie Nissim, MA, Cantab.

Voitko kuvitella, että väitetyn "pandemian" keskellä Israelissa vuonna 2020 tapahtui
kuolemia suunnilleen saman verran kuin vuonna 2019! Sulkemisia ei tarvittu ja Covidiin on
olemassa parannuskeinoja, jotka pidetään salassa suurelta osalta maailmaa. Todellinen
tarina paljastetaan tässä tyttäremme Annie Nissim'in, joka asuu perheensä kanssa
Galileassa, yksityiskohtaisen tutkimuksen jälkeen.
Annie kirjoittaa: Nyt näkökulmastamme vuonna 2021 voimme katsoa taaksepäin vuoteen
2020 ja nähdä, kuinka järjetöntä se oli. Alussa olimme hyvin peloissamme. Media oli
valmentanut meidät pelkäämään. Kiinan lähettämä raportti oli varsin kauhistuttava.
Ehkä Wuhanissa tapahtui jotakin kauheaa ja ehkä ihmiset odottivat, että se olisi samaa
kaikkialla maapallolla. Totuus kuitenkin on, että katastrofia, jonka meille kerrottiin
tapahtuvan, ei tapahtunutkaan. Kun katsomme taaksepäin, meillä on nyt numeroita ja ne
osoittavat, että asiat olivat, niinkuin meistä tuntui, että ne ovat.
Vuonna 2020 ei ollut mitään ylimääräistä kuolleisuutta muihin vuosiin verrattuna. Se oli
henkilökohtainen kokemuksemme yhteiskunnassa, jossa elämme, ja tilastot vahvistavat
tämän kokemuksen. 0,52% väestöstä kuoli vuonna 2020 verrattuna 0,50%:iin vuonna
2019
Kuolleisuusasteen (death rate) pieni vaihtelu vuodesta toiseen on luonnollista. Vuosina
2011, 2012 ja 2015 kuolleisuusaste oli myös 0,52%. Vuosina 2000-2008 kuolleisuusaste
oli välillä 0,53-0,59%, eli korkeampi kuin minkä näimme vuonna 2020.
Kuolleisuusaste prosenteissa ei ole enää saatavissa hallitukselta tilastona. Sen
ratkaisemiseksi meidän oli tarkistettava kuolleiden määrä, saatava väestön koko muista
tiedostoista ja laskettava prosentti. Tämän tilastotiedon pitäisi olla vapaasti saatavilla
prosenteissa, ellei hallitus halua piilotella jotakin.
Kuitenkin joka päivä jokainen koronakuolema työnnettiin päin näköämme. Monet
vanhukset sulkivat itsensä koteihinsa koko yhdeksän kuukauden ajaksi koronan Israeliin
saapumisesta rokotukseen saakka. Tähän sisältyvät naapurimme ja ystävämme. Tämä

johtui yksinkertaisesti median luomasta pelosta. Hallitus sulki meidät kolme kertaa, ehkä
yli neljä kuukautta yhteensä.
Katsoimme videota, jolla tutkijat ja lääketieteen asiantuntijat epätoivoisesti valittivat, että
hallitus yksinkertaisesti kieltäytyy kuuntelemasta heidän suosituksiaan ja etenee
sulkemiskäytäntöihin vastoin kaikkia asiantuntijoiden neuvoja.
Uskomme tietävämme kenen suosituksesta Israel ja kaikki muut maailman hallitukset ovat
toimineet - samojen suositusten mukaisesti WHO:lta, jonka suurin lahjoittaja on Bill Gates.
Uskomme, että median aikaansaaman pelon ja sulkemismispolitiikan tarkoituksena on
ollut ajaa ihmiset epätoivoon, että he hyväksyisivät rokotuskampanjan.
He kaikki laulavat samasta laulukirjasta samoja lauseita käyttäen - rakenna paremmin
takaisin (build back better); tarvitsemme suuren nollauksen (great reset). Nyt he väittävät,
että meidän on pienennettävä hiilijalanjälkeämme ja lopetettava lihan syöminen.
Tavoitteena on tuhota kaikki teollisuus ja vähentää hiilipäästöt nollaan. En osaa kuvitella
muuta, kuin että se johtaa nälänhätään.
Vasta, kun rokotuskampanja oli jatkunut jo jonkin aikaa valtamedian ulkopuolisia uutisia
seuraava yleisö sai tietää, että Israelin hallitus oli allekirjoittanut Pfizerin kanssa
sopimuksen, jossa Israelin valtio lupaa rokottaa väestöstään riittävän suuren osan
laumaimmuniteetin saavuttamiseksi.
Vaadittavaa rokotusprosenttia ei tiedetä eikä edes tiedetä, voidaanko laumaimmuniteetti
saavuttaa tällä tavalla, vaikka rokotusprosentti olisi 100. Niinpä he sitoutuivat rokottamaan
suurimman osan Israelin väestöstä. Emme tiedä, mikä on rangaistusi, jos Israel ei pidä
sitoutumistaan.
Yleisölle ei kerrota, että tällä rokotteella ei ole edes normaalia lääkehyväksyntää. Sillä on
vain hätätilalupa. Israelin väestö on kokeilu tätä rokotusta varten.
Pääministeri on myynyt kansakunnan. Olemme marsuja ja odotamme, että näemme, mitkä
ovat tämän siirron seuraukset. Tämä tehtiin, kun ei ollut todellista tarvetta tällaiseen
siirtoon, koska sitä edeltäviin sulkemisiin ei ollut todellista tarvetta. Vuonna 2020 ei ollut
ylimääräistä kuolleisuutta, ei sen enempää kuolemia kuin minään muunakaan tavallisena
vuotena. Se tarkoittaa, että Israelissa ei ollut pandemiaa, ainoastaan hallituksen luoma
taloudellinen tuho ja median lietsoma pelko.

Johtuen sosiaalisesta paineesta useimmat ovat antautuneet. Noin 56% väestöstä on
rokotettu, noin 90% kaikista yli 50-vuotiaista, noin 75% 20-50-vuotiaista ja 20% 10-19vuotiaista. Yleensä Ihmiset rokottautuvat, koska pelkäävät menettävänsä työpaikkansa, tai
koska uskovat rokotuksenn antavan heille mahdollisuuden jälleen matkustaa.
Meillä ei ole aavistustakaan, mikä rokotusten vaikutus tulee olemaan. Tämä on mRNArokote, jota koskaan ennen ei ole käytetty ihmisiin. Se on uutta teknologiaa, eikä kukaan
voi katsoa sinua silmiin ja kertoa sinulle, että se on turvallinen. Olemme kokeilu. Riittävä
määrä asiantuntijoita antaa vakavia varoituksia mahdollisesta hedelmättömyydestä ja
autoimmuunisairaudesta.
Hiljattain Geert Vanden Bossche, joka on Bill & Melinda Gates -säätiön vanhempi
ohjelmapäällikkö sekä rokotteiden kehittäjä ja asiantuntija, varoittaa, että nykyinen
joukkorokotusohjelma tulee olemaan katastrofi.,
Hän varoittaa, että rokotus saa viruksen mutatoitumaan ja tulemaan aggressiivisemmaksi.
Tämä voisi selittää sen, mitä olemme jo nähneet Israelissa, kun koronakuolemien määrä
kasvoi kolminkertaiseksi rokotusten aloittamisen jälkeen. Meillä oli noin 3000 raportoitua
koronakuolemaa noin yhdeksässä kuukaudessa ennen rokotusta ja noin 3000 kuolemaa
kolmessa kuukaudessa senjälkeen, kun rokotus alkoi Israelissa 20. joulukuuta 2020.
(Korostus suomentajan)
Geert varoittaa myös, että rokotus viruksen vielä mutatoituessa luo tilanteen, jossa
elimistön luonnolliset ei-spesifiset vasta-aineet itseasiassa neutraloituvat, koska ne jäävät
toiseksi keinotekoisille spesifistisille vasta-aineille, joita sinulle annetaan rokotuksessa. En
ole asiantuntija, mutta jos hän on oikeassa, niin se antaa rokotetuille epäedullisen
aseman, kun he joutuvat kosketuksiin erilaisten korona-mutaatioiden kanssa.
Kaikki ilmaistu vastustaminen tai vaihtoehtoinen mielipide tukahdutetaan tai julistetaan
laittomaksi.
Noin 10 päivää sitten eräs päivystävä lääkäri laittoi viestin Facebook-sivulleen. Hän vain
totesi nähneensä jo toisen sydänlihaksen infektiotapauksen muuten terveellä nuorella
henkilöllä, joka on saanut Corona-rokotteen.
Hän oli itse ottanut rokotuksen, mutta esitti vain kysymyksen, että johtuiko tämä
rokotteesta. Israelilainen tutkija julisti hänet nopeasti epäpäteväksi.

Israelilaisessa sanomalehdessä, jonka tarkistan aika ajoin, näin varoituksen, että
terveysministeriö rajoittaisi rokotusta vastustaneita lääkäreitä. Samana päivänä siinä
julkaistiin artikkeli, jossa ihmisiä kehotettiin kuuntelemaan asiantuntijoita, eikä feikkiuutisia.
Näet varmaan ristiriidan. Meidän pitäisi kuunnella asiantuntijoita - ja jokaista asiantuntijaa,
joka uskaltaa ilmaista erilaisen mielipiteen, kohdellaan kovalla kädellä.
Yksikään Israelin hallituksen jäsenistä ei ole vastustanut siirtymistä kohti lääketieteellistä
tyranniaa. Terveysministerimme, kun koko homma alkoi, ei kannattanut kaikkia näitä
toimia. Hän oli ortodoksijuutalainen. Hänet siirrettiin nopeasti syrjään.
Hän erosi ja terveysministeri otettiin Netanyahun puolueesta, joka on edistänyt pyrkimystä
rokotukseen ja tiukkoja sanktioita jokaista vastaan, joka ei ota rokotetta. En näe, että
tulevat vaalit muuttaisivat tilanteen. Kuuluipa oikeistoon tai vasemmistoon, niin kukaan ei
vastusta sitä, mitä on tapahtumassa. Onkin muodostettu uusi puolue, jonka ainoa tarkoitus
on yrittää vastustaa sitä.
Näen tämän pyrkimyksen globaaliin rokotukseen kolmella pääalueella: ensinnäkin kyse on
rahasta. Toiseksi kyse on valvonnasta. Kolmanneksi kyse on saatanallisesta siirtymisestä
kohti viimeistä maailmanvaltaa. Tämä valtakunta on Saatanan viimeinen asema.
Bill Gates on todennut, että hän on viimeisten 20 vuoden aikana investoinut rankasti
rokotteisiin. Hän on keskeinen kumppani rokoteliitossa GAVI ja hän kertoi haastattelijoille
vuonna 2020 työskentelevänsä Covid-rokotteiden tuottamiseksi eri laboratorioissa. Mutta
ei siinä kaikki. Eräässä haastattelussa häneltä lipsahti, että lopulta rokotetut on
digitaalisesti merkittävä jollakin tavalla. Tämä muistuttaa meitä ehdottomasti Ilm. 13.
luvusta.
Onko virus meille vaarallinen?
Kyllä, mielestäni virus on vaarallinen ja varsinkin rokotuksen jälkeen, jos Geert Vanden
Bossche on oikeassa. Virukseen on kuitenkin parannuskeinoja! Tiedän kolme ja muista
olen kuullut. Jos mahdollista, hanki jotakin lääkettä kotiin hätätilanteeseen. Kolme, jotka
tiedän ovat: Budesonide - astmalääke, Hydroxychloroquine ja Ivermectin.
Jos WHO ja hallitus todella välittäisivät terveydestämme, he eivät yrittäisi demonisoida
lääkäreitä, jotka ovat löytäneet parannuskeinoja. Sen sijaan he tuottavat petollisia
artikkeleita tehdäkseen ne laittomiksi. Tässä ei ole kyse pyrkimyksestä suojella

kansalaisten terveyttä; kyse on etenemisestä kohti uutta maailmanjärjestystä (NWO) ja
ehkä maailman väestön vähentämisestä prosessin aikana.
Israelin uskovat ovat enimmäkseen rokottautuneet. Kaksi uskovaa tutkijaa saivat heidät
vakuuttuneiksi tekemään niin ja he pitivät vakuuttavan esityksen kaikkien Israelin
messiaanisten johtajien ja pastoreiden konferenssissa. Se sai enemmistön suosimaan
rokotusta ja monet pastorit puolestaan kannustivat seurakuntalaisiaan menemään
rokotettaviksi.
Jotkut seurakunnat ovat nyt avautumassa rokotuksen todistavan vihreän passin
perusteella. Eivät kaikki. Jotkut ovat avautumassaa kaikille, mutta sosiaalisen
etäännyttämisen ja maskien pohjalta. Se saa minut ajattelemaan, että jonakin päivänä
sinun annetaan käydä kirkossa vain, jos olet ottanut Pedonmerkin.
Hallitus suosittelee vihreää passia, mutta sitä ei ole vielä tehty laiksi eikä kokonaan otettu
käyttöön. Korkein oikeus teki äskettäin päätöksen, jonka mukaan Netanyahu on laittomasti
sulkenut kansainväliset lennot rokottamattomilta. On ilo nähdä, että jotkut panevat hanttiin!
Toiset israelilaiset lakimiehet ovat valittaneet Haagiin, että rokotuskampanjan aikana
Israelissa on tapahtunut rikoksia ihmisyyttä vastaan. Toivomme, että tämä lopetetaan,
ennenkuin Israelin lapset painostetaan ottamaan tämä rokote
• Annie on asunut Israelissa vuodesta 2006. Hänellä on maisterin tutkinto
Cambridgen yliopistosta teologiassa ja itämaisissa kielissä ja hän puhuu sujuvasti
hepreaa. Alan Franklin (Annien isä).

