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This Will Shock You: Tiny Worms Found Embedded in Blue Masks From
China: Children and Others Are Breathing In These Parasites

AUGUST 14, 2021, BY GERI UNGUREAN

Ehkä TÄMÄ selittää sen, että Ivermectin (matolääke) tehoaa 
Covidiin…… .. Ajattele sitä.

VIDEO, katso täältä: https://grandmageri422.me/2021/08/14/this-will-shock-you-tiny-worms-
found-embedded-in-blue-masks-from-china-children-and-others-are-breathing-in-these-parasites/ 

En halunnut uskoa, että tämä on totta, joten tarkistin sen. Se on kaikkialla Internetissä. Sain 

selville, että puikot, joita käytetään PCR -testeissä, on myös päällystetty näillä madoilla.

Kasvosuojissa ja covid-testipuikoissa on loismatoja, mikä on nyt vahvistettu erään lääkärin 

täydelliseksi kauhuksi. Nähtyään lukuisia videoita internetissä lääkäri päätti katsoa niitä 

mikroskoopilla ja hänen järkytyksekseen jokainen testattu maski oli saastunut loisista. 

Tämä info on hyvin tärkeää ihmisten tietää, joten jaa tätä. Pahuus, joka ihmiskunnalla on 

edessään, on paljon synkempää, kuin ihmiset ymmärtävätkään. 

Uskon, että madot ovat siirtogeenisiä DNA -yhdistelmäorganismeja ja todennäköisin ehdokas voisi 

olla "Kamikaze -koukkumato", joka itseasiassa valtaa isäntänsä mielen. Luonnossa tällaiset 

olennot eivät pystyneet tartuttamaan ihmisiä, mutta nykyisen teknologian tasollamme DNA 

-sekvenssin lisääminen, joka mahdollistaisi sen selviytymisen ihmisen kehossa, olisi yksinkertainen

tehtävä.
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Sivulta: https://principia-scientific.com/are-deadly-parasites-being-implanted-in-covid-masks/:

Istutetaanko COVID -maskeihin 
tappavia loisia?

Published on April 21, 2021

Krjoittanut John O’Sullivan

Kuulostaa hullulta kysymykseltä, mutta riippumattomat lääkärit kysyvät sitä järkyttyneinä 

nähdessään ahdistavia todisteita online -videoilla.

Päätä itse nähtyäsi brittilääkärin ja hänen hammaslääkäripuolisonsa suorittavan omia 

mikroskooppitestejään lukuisille nipuille KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ NHS COVID -maskeja. He totesivat, 

että ne KAIKKI olivat hyvin pienten matomaisten olioiden tartuttamia.

Osoittamaan, mitä tämä häly koskee, alla on linkki sivulle, jolla on lyhyt video, joka näyttää näiden 

matomaisten olioiden liikkeitä maskilla. 

https://principia-scientific.com/are-deadly-parasites-being-implanted-in-covid-masks/ 

Katsoin koko videon ensi kerran Jim Fetzer’in Bitchute kanavalla. Fetzer kommentoi:

“Tämä on kova juttu – englantilainen lääkäri tekee yllättävän havainnon, 

että nämä mustat "madot" kertakäyttöisissä kirurgisissa kasvomaskeissa

ovat todellisia. Hän kutsuu niitä "madoiksi" ja "eläviksi organismeiksi", 

mutta ne voivat olla myös nanoteknologiaa.”

Eräs kommentoija huomautti: Ehkä tästä syystä Ivermectin toimii niin hyvin ns. covidia (Certificate 

of Vaccination ID) vastaan. Ivermektiiniä myydään ilman reseptiä karjan madonpoistajana.

Oma henkilökohtainen käsitykseni, jota tukevat monien lääkäreiden mielipiteet, on, että maskin 

käyttäminen on enimmäkseen hyödytöntä terveillä ja käytetyt maskit ovat aina myrkyllinen 
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biologinen vaara ja todellinen uhka terveydellemme. Tässä puhumme kuitenkin tuloksista testeistä 

steriileille, avaamattomille, käyttämättömille lääketieteellisille COVID-maskeille, joita miljoonat 

käyttävät ympäri maailmaa. Näyttää, että nämä ovat eriä, jotka on valmistettu viidessä eri 

tehtaassa Kiinassa

Kiina on johtava maa maailman maskituotannossa ja 85 prosenttia tulee tehtaista, joilla on yhteys 

Kiinan kommunistiseen puolueeseen (CCP), mikä on herättänyt huolta tietyistä puutteista 

prosesseissa ja toimitusketjujen läpinäkyvyydestä, raportoi Daily Mail.

Tämän tarinan vaikutukset, jos ne todennetaan, viittaavat vakavaan kansainväliseen rikokseen 

ihmiskuntaa vastaan.

Sulkijoiden järkeilyn mukaan ennalta varautumisen periaate on ohjannut päätöksentekijät 

perustelemaan, että vain muutaman hengen pelastaminen oikeutti ne rajut toimenpiteet, jotka 

asettivat suurimman osan maailmaa lääketieteelliseen sotatilaan yli vuodeksi.

No niin, jos haluamme olla loogisesti johdonmukaisia ja soveltaa samaa varovaisuusperiaatetta 

tässä tapauksessa, olemme kriisivaiheessa, jossa näitä COVID-19 -lääketieteellisiä maskeja ei 

voida pitää turvallisina. Tämä tulee erillisten, mutta toisiinsa liittyvien anekdoottisten todisteiden 

lisäksi, joista raportoimme viime viikolla, että rutiininomainen maskin käyttö on jo tekemässä 

ihmiset sairaiksi niiden valmistuksessa käytetyistä väriaineista ja liimoista lähtevien myrkyllisten 

huurujen sisäänhengittämisestä

Vuodesta 2012 lähtien tutkimukset ovat osoittaneet, että nanokuitujen sisäänhengittäminen voi 

olla vakava riski  keuhkotulehdukselle ja jopa mesotelioomalle (syöpä) johtuen niiden 

samanmuotoisuudesta asbestin kanssa.

Professori Michael Braungart, Hampurin ympäristöinstituutin johtaja ja maailmankuulun Cradle to 

Cradle -ympäristöstandardin perustaja, varoitti:



“Se, mitä hengitämme suumme ja nenämme kautta, on itse asiassa vaarallista jätettä."

Mutta jos uskomme Fetzer'in videolla esitettyjä kuvia, meidän on lisättävä kohtaamiimme riskeihin 

myös eläviä, matoja muistuttavia olioita upotettuina näiden "steriilien" COVID-maskien 

kankaaseen.

Voisivatko nämä 'loismadot' olla morgelloneja? https://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons 

Tämä on yksi järkevä kysymys. Mitä ovat morgellonit? Joillekin ihmisille morgellonit ovat 

hyönteistieteellinen ase, jonka psykopaattinen globaali eliitti vapauttaa "ylikansoitetun" maailman 

hyväuskoisiin kohteisiin. Sivuston webmd.com : mukaan:

“Aikaisemmin harvat lääkärit olivat kuulleet morgelloneista. Vastauksena 

hajanaisiin raportteihin CDC työskenteli yhdessä useiden muiden 

terveydenhuollon virastojen kanssa tutkiakseen tätä tilaa. Suurin osa 

raporteista tuli Kaliforniasta, Teksasista ja Floridasta, vaikka potilaita on 

nähty jokaisessa 50 osavaltiossa.”

CDC- raportti sanoo: 

"Emme voineet päätellä tämän tutkimuksen perusteella, onko tämä 

selittämätön ihotauti uusi sairaus, kuten ovat ehdottaneet termiä 

morgellons käyttävät, vai laajempi olemassa olevan tilan, sellaisen kuin 

kuviteltu loistauti, tunnistaminen.” [1]

Todellinen tai kuviteltu, vuoden 2010 tutkimus löysi mahdollisen yhteyden morgellons -oireiden ja 

kilpirauhasen vajaatoiminnan välillä. Morgellons näyttää olevan samanlainen kuin naudoilla 

havaittu sairaus, jota kutsutaan nautojen digitaaliseksi ihottumaksi, joka vuoden 2011 tutkimuksen  

mukaan johtuu infektiosta, vaikka toiset tutkimukset ovat ehdottaneet, että morgellons voi liittyä 

Lyme'n tautiin ja jotkut potilaat, joilla on morgellons -oireita, on testattu positiivisiksi Lyme'n taudin 

aiheuttavien bakteerien suhteen. [2] 

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/arthritis-lyme-disease
https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/morgellons-disease-what-is-it
https://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons


Liittyvätkö morgellonit suolistomatoihin (helminths)?

Mutta ennen kuin ryntäämme arvioimaan, että kaiken

tämän taustalla täytyy olla vain äärimmäisen paha syy,

muistuttakaamme itseämme, että kerran `barbaarinen'

keskiaikainen käytäntö käyttää verta imeviä iililimatoja

ihmisen haavojen päällä, on elvytetty nykyaikana, koska

joskus on olemassa päteviä ja positiivisia terapeuttisia

syitä tehdä niin.

Lue artikkeli loppuun  TÄSTÄ 

MARANATHA!!!

TULE PIAN HERRA JEESUS!
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