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Lisää hoitajia puhaltaa pilliin koskien "valtavaa"
määrää sydänkohtauksia ja verihyytymiä täysin
rokotetuilla
More hospital nurses blow whistle on “overwhelming” number of heart
attacks, blood clots occurring in the fully vaccinated
12/29/2021 / By Ethan Huff

Etelä-Kalifornian sairaaloissa on meneillään rokotteiden aiheuttamien sairauksien aalto ja
muutamat rohkeat hoitajat ovat astuneet esiin puhumaan siitä.
Los Angelesin pohjoispuolella sijaitsevassa Venturan piirikunnassa "selittämättömät"
sydänongelmat, aivohalvaukset ja veritulpat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti alueen
sairaaloissa. Monet paikalliset lääkärit kieltäytyvät yhdistämästä näitä tapauksia Wuhanin
koronaviruksen (Covid-19) injektioihin.
Venturan piirikunnan teho-osastolla työskentelevä hoitaja kertoi Conejo Guardian -lehdelle
olevansa "väsynyt kaikkeen tähän paskanjauhantaan", kun lääketieteellinen laitos kieltäytyy
tunnustamasta, että kyseessä on elefantti olohuoneessa.
"On hullua, miten kukaan ei enää kyseenalaista mitään", Sam-nimistä henkilöä siteerataan.
Sam sanoo, että nuorilla on ollut huomattava nousu tällaisten vakavien terveysongelmien
ilmaantuessa sen jälkeen, kun heitä on piikitetty Operaatio Warp Speed'in injektioilla.
"Meille on tullut paljon nuorempia ihmisiä", Sam lisäsi. "Näemme paljon aivohalvauksia ja

sydänkohtauksia."
Eräässä tapauksessa 38-vuotias nainen tuli päivystykseen, koska hänen aivoissaan oli tukoksia eli
verenkierron esteitä.
"He [lääkärit] etsivät kaiken mahdollisen ja dokumentoivat sen sairaskorttiin, mutta missään ei näy,
oliko nainen rokotettu vai ei", Sam lisäsi.
"Yksi asia, jonka rokote aiheuttaa, on tromboosi, hyytyminen. Tässä on 38-vuotias nainen, joka oli
rokotettu kahdesti ja hänellä on aivohalvauksia, joita he eivät osaa selittää. Kukaan lääkäreistä ei
yhdistä sitä rokotteeseen. Se on roskaa. Se on täyttä roskaa."

Rokotuksen vammauttamat ovat niitä, joita tulvii sairaaloihin.
Eräässä toisessa tapauksessa 63-vuotias nainen, jolla ei ollut aiempaa sydänvaivahistoriaa, sai
sydänkohtauksen. Testit osoittivat, että hänen sepelvaltimonsa olivat puhtaat, vaikka hän oli juuri
saanut Moderna-rokotteen.
"Yksi lääkäri itse asiassa epäili rokotetta, mutta sitä ei mainittu potilaskortissa, koska sitä ei voitu
todistaa", Sam sanoi.
Sam sanoo, että sairaaloissa ympäri aluetta on havaittu merkittävä piikki sydänlihastulehduksessa
(myocarditis), joka on tunnettu haittavaikutus pistoksesta kiinalaiseen flunssaan.
"Kaikki haluavat vähätellä sitä - 'Se on harvinaista, se on harvinaista'", Sam valittaa sitä, että
lääketieteellinen johtoporras ei ota mitään tästä vakavasti.
"Lääkärit eivät halua epäillä sitä. Meillä on nämä joukkorokotukset käynnissä ja näemme
sydänlihastulehduksia yhä useammin, mutta kukaan ei halua nostaa punaista lippua. Kun
keskustelemme tapauksesta, he eivät edes keskustele siitä. He eivät mainitse sitä. He toimivat
kuin heillä ei olisi mitään syytä keskustella, että se on spontaania."
Toinen teho-osaston hoitaja nimeltä Dana kertoi Conejo Guardian'ille, että hänen laitoksessaan "ei
ole koskaan ollut näin kiireistä" ja että "mikään siitä ei ole koronaa".
"Normaalisti meillä ei tapahdu näin paljon aivohalvauksia, valtimon pullistumia ja sydänkohtauksia
yhtä aikaa", Dana sanoo.
"Normaalisti näemme kuudesta kymmeneen aortan puhkeamista vuodessa. Viime kuussa on
tapahtunut kuusi. Se on hullua. Niissä on erittäin korkea kuolleisuus."
Danan sairaalan lääkärit tuskin koskaan edes harkitsevat, että Wuhanin influenssarokotteet
voisivat olla syy tähän kaikkeen. Sen sijaan he syyttävät esimerkiksi "lomia" tästä äkillisestä
noususta, mikä on täysin järjetöntä.
"En ymmärrä, miten voitte katsoa, mitä on tapahtumassa, ja sanoa vain: 'Joo, se johtuu
juhlapyhistä'.Kaikkien elämässä on tapahtunut suuri muutos ja se on rokote."
Valtaosa sairaalaan otetuista potilaista on täysin rokotettuja, mutta silti ennennäkemättömän moni
heistä Danan mukaan "on painelääkkeillä heidän verenpaineensa pitämiseksi korkealla,
hengityskoneissa, hyytymisongelmissa, joten meillä on paljon hepariinitiputuksia, etteivät he menisi
aivohalvaukseen."
Lisää viimeisimpiä uutisia Fauci-flunssainjektioista löytyy osoitteesta ChemicalViolence.com.
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