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Restraining the Evil, Sustaining the Righteous
JD Farag
Katkelma puheesta
Viime yönä myöhään illalla rukoilin ja etsin Herraa tämän suhteen. Ja sitten varhain tänä aamuna heräsin
hieman aikaisemmin kuin tavallisesti sunnuntai-aamuna ja kysyin Herralta ja Herra kehotti sisällyttämään
tämän, joten sisällytin tämän juuri tänä aamuna, koska se puhuu ja vastaa kysymykseen: Mitä on
tapahtumassa? Miksi ihmiset tulevat niin sairaiksi?
Miksi ihmiset, jotka ovat jo sairastaneet Covidin, eivätkä ole saaneet rokotetta, tulevat niin sairaiksi? Voisiko
se johtua siitä, että he ovat lähellä niitä, jotka ovat saaneet rokotteen, kuten juuri luemme näistä
todistuksista?
Tässä kuvassa on elokuun 26. päivä julkaistu LifeSite News -artikkeli, jonka otsikko on "Tutkimus: Täysin
rokotetuilla terveydenhuollon työntekijöillä on 251-kertainen viruskuorma, joka on uhka rokottamattomille
potilaille ja työtovereille." Sallikaa minun lainata tästä artikkelista.
"Arvovaltaisen Oxfordin yliopiston kliinisen tutkimusryhmän uraauurtava esipainettu artikkeli, joka
julkaistiin 10. elokuuta The Lancet'issa, sisältää hälyttäviä havaintoja, jotka ovat tuhoisia Covid -rokotteen
levittämiselle. Tutkimuksen mukaan rokotetut kuljettavat sieraimissaan 251 -kertaista kuormaa COVID 19
-viruksia rokottamattomiin verrattuna.
Samalla kun lievittää tartuntaoireita, pistos sallii rokotettujen aluksi kuljettaa epätavallisen suuria
viruskuormia sairastumatta”. Kuulitkos? Luen sen uudelleen. ”Pistos sallii rokotettujen aluksi kuljettaa
epätavallisen suuria viruskuormia sairastumatta [voi, se selittää sen] mahdollisesti muuttaen heidät
esioireellisiksi (pre-symptomatic) superlevittäjiksi.
Tämä ilmiö voi maailmanlaajuisesti olla syy järkyttäviin rokotusten jälkeisiin nousuihin rankasti rokotetuissa
populaatioissa”.
Edelleen lainausta: "Artikkelin kirjoittajat Chau ym. osoittivat laajan rokotuksen epäonnistumisen ja
tartunnan siirtymisen tiukasti valvotuissa olosuhteissa lukituksen alaisessa sairaalassa Ho Chi Minh City'ssä,
Vietnamissa. Tutkijat tutkivat terveydenhuollon työntekijöitä, jotka eivät voineet poistua sairaalasta kahteen
viikkoon.
Tiedot osoittivat, että täysin rokotetut työntekijät noin kaksi kuukautta Oxford/AstraZeneca COVID-19
-injektion jälkeen saivat, kuljettivat ja oletettavasti välittivät Delta-variantin rokotetuille kollegoilleen. Melko
varmasti he myös siirsivät Delta-tartunnan herkille rokottamattomille, joihin kuului heidän potilaitaan.
Kantojen sekvensointi vahvisti työntekijöiden välittäneen SARS-CoV-2:n toisilleen. Siten meillä on palapelin
tärkein pala, joka selittää, miksi Delta-puhkeaminen on niin pelottava. Täysin rokotetut osallistuvat COVID19-potilaina ja toimivat tehokkaina Typhoid Mary -tyylisinä tartunnan levittäjinä.
Rokotetut yksilöt kohdistavat yhteisöihinsä keskitettyjä räjähdyksiä ruokkien uusia COVID -aaltoja. Rokotetut
terveydenhuollon työntekijät tartuttavat jokseenkin varmasti työtovereitaan ja potilaitaan aiheuttaen
kauhistuttavia lisävahinkoja”.
Kiinnostuneille teimme tästä profetiapäivityksen 13. maaliskuuta tänä vuonna. Nimesin sen "The Devil is in
the Details (Paholainen on yksityiskohdissa)". Lainasin siinä alan johtavia asiantuntijoita, jotka kaikki

puhuivat samaa.
On tulossa tartunta piikitetyiltä piikittämättömille ja se tulee lähi-aikoina, emme tiedä milloin, ehkä 6
kuukauden, vuoden, puolentoista kuluttua.
Okei, lasketaanpa: maalis-, huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuu, kuusi. Se tapahtuu juuri niin kuin he
sanoivat. Tässä on vain pari lainausta näiltä johtavilta asiantuntijoilta, ja meillä on muuten nämä linkit
verkossa.
”Ongelma, josta puhun, on globaali. Se ei ole, että yksilö saa haittatapahtuman. Se on globaali
ongelma, kun tästä viruksesta tehdään yhä tarttuvampi, koska annamme sille koko ajan tilaisuuden
paeta immuunijärjestelmää ja ajaa tätä.
Joten nostaaksemme tämän tasolle, jossa virus on niin tarttuva, ettemme enää voi edes hallita sitä,
koska pohjimmiltaan, kun rokotamme jonkun, muutamme hänet mahdolliseksi oireettomaksi
kantajaksi, joka karistaa virusta”.
Tässä toinen lainaus:
"Rokotetut ihmiset jakavat nyt mutatoituneita viruksia ympärillään olevien kanssa. Mutaatiot ovat
tulossa vahvemmiksi ja tappavammiksi. Uskon, että siksi uusia virusvariaatioita tulee esiin alueilla,
joilla on rokotettu paljon ihmisiä. Rokotetut ovat niitä, jotka ovat uhka ihmiskunnalle”.
[Tämä on kuusi, seitsemän, kahdeksan kuukautta sitten]
”Kyse on rokotetuista henkilöistä. He ovat suuri uhka kaikille rokotetuille, mutta he ovat suuri uhka
myös rokottamattomille, koska heidän karistamansa virukset ovat vaarallisempia kuin alkuperäinen”.

