Miksi 'Lusiferaasi' on koronarokotteessa?
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Sisar Kristuksessa (kiitos, Sue!) lähetti tämän minulle tänään ja ajattelin, että minun pitäisi jakaa se
lukijoilleni:

Sivustolta ifapray.org:

Miksi 'Lusiferaasi' on koronarokotteessa?

“Herra, me rukoilemme, että paljastaisit kaikki valheet, jotka salataan koskien COVIDia ja
että totuus voittaisi. Rukoilemme suojaa Covidin ja rokotteen aiheuttamilta vahingoilta."

Kuten useimpien seuraajieni sosiaalisessa mediassa ja Substack'issa täytyy tietää tähän
mennessä, olen käyttänyt viimeisen kahden vuoden aikana paljon aikaa uusien COVID-rokotteiden
todellisten ainesosien löytämiseen. Syy on yksinkertainen: Big Pharma on nähnyt paljon vaivaa
niiden piilottamiseksi.

Haluavatko Big Pharma -yhtiöt alistaa rokotteet riippumattomien analyysien tekemiseen? Eivät!
Haluavatko Big Pharma -yhtiöt paljastaa kaikki ainesosat? Eivät! Onko Big Pharma -yhtiöillä
mitään edesvastuuta, että valehtelevat yleisölle koskien rokotteidensa ainesosia? Ei ole.

Meillä on vuotanut kopio laillisesta sopimuksesta, jonka Big Pharma -yritykset (väitetysti) ovat
pakottaneet kansallisvaltiot allekirjoittamaan uusien COVID-rokotteiden saamiseksi. Näissä
sopimuksissa on vahingonkorvausehtoja, joita kukaan tervejärkinen ei koskaan allekirjoittaisi. . . .

Yksi asia on varma: Big Pharma ei seiso näiden tuotteiden takana. Ne ovat täysin kokeellisia ja
testaamattomia ja niin edelleen – joten miksi maailman hallitukset ovat niin päättömän innokkaita
ruiskuttamaan kansalaisiaan näillä aineilla?

Sain vihjeen koskien joitakin näistä ainesosista, joten tein sen, mitä kukaan amerikkalaisessa
yritysjournalismissa ei enää tee: tarkistin alkuperälähteet.

Sallikaa minun jakaa salainen ja hyvin syvällinen menetelmäni:

1) Menin MODERNAn verkkosivustolle.

2) Klikkasin sivulle PATENTIT.

3) Löysin PATENTIN US 10 703 789

4) Tein avainsanahaun sanalla: Luciferase (Käytössä on myös muoto Luciferin).

Tällaisia ovat ne monimutkaiset tekniset taidot, jotka yritystoimittajat ovat hukanneet. Mitä sitten
löysin? No niin, sivulla 46 taulukossa 4 näet, että löysin jotakin nimeltä Luciferase. . .

https://www.ifapray.org/promo/mystery-behind-covid-vaccine/

Mikä on Luciferase?

Lusiferaasi on entsyymi, joka aiheuttaa bioluminenssin. (Se saa esineet tuottamaan valoa.) Siksi
lusiferaasia käytetään yleisesti biolääketieteen teollisuudessa. Sitä käytetään merkitsemään hyvin
pieniä asioita, kuten soluja tai proteiineja, jotta voit seurata niitä.

Se merkitsee asioita, jotta voit seurata niitä.

Oliko Big Pharma listannut lusiferaasin COVID-rokotteiden ainesosana? Ei ollut. (Voit tarkistaa sen
tästä CDC:n verkkosivustolla.) Joten seuraava kysymys on: miksi Big Pharma ei paljastaisi, että
lusiferaasi on rokotteiden ainesosa – koska se on selvästi listattu (ainakin yhdessä yhden yrityksen
patentissa) käytettäväksi?

Syy on aika pahaenteinen: Big Pharma'lla on isoja suunnitelmia Lusiferaasille ja Big
Government'illa on myös isoja suunnitelmia sitä varten. Yhdysvaltain armeijan teknologiahaara
DARPA taistelee nyt Modernan kanssa COVID-rokotteen omistajuudesta, koska DARPA on
"rahoittanut implantoitavan biosirun", jota voitaisiin käyttää "sijoittamaan (to deploy)" se:

Tästä huolimatta kuitenkin yksi este Modernan rokotteen sijoittamiselle on toimituksen
menetelmä. Vaikka Moderna kehittää omaa järjestelmäänsä, se ei todennäköisesti saa
elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksyntää lähiaikoina. Mennään siis Profusa'an, joka
kehittää nanokokoista biosirua, joka pystyy havaitsemaan infektion oireita.
Profusan biosiru on valmistettu käyttämällä teknologiaa nimeltä "hydrogels", joka on tuote
ohjelmasta In Vivo Nanoplatforms (IVN), jonka DARPAn biologisten teknologioiden toimisto
(Biological Technologies Office = BTO) käynnisti vuonna 2014 kehittämään implantoitavia
nanoteknologioita.
Nämä hydrogeelit ovat pehmeitä, joustavia nanokoneita, jotka ruiskutetaan ihon alle
seurantaa varten. Tämä hydrogeeli sisältää erityisesti suunnitellun molekyylin, joka
lähettää fluoresoivan signaalin kehon ulkopuolelle alkaessaan taistella infektiota

vastaan.Tämä signaali voidaan sitten havaita ihoon kiinnitetyllä sensorilla ja voidaan
lähettää sovellukseen, tai jopa lääkärin verkkosivustolle.

Miksi Yhdysvaltain armeija tekee yhteistyötä rokoteyritysten kanssa luodakseen mikrosiruja (s.o.
"hydrogeelejä" tai "nanotekniikkaa"!), jotka lähettävät "fluoresoivan signaalin" (s.o. lusiferaasi!),
jonka älypuhelimesi äppi havaitsee? Milloin DARPA tarkalleen ottaen alkoi sekaantua
kansanterveyspolitiikkaan? Tämä outo kysymys johtaa muihin outoihin kysymyksiin, kuten: miksi
Pentagon rahoitti Wuhanin virologialaboratorion "tutkimaan" lepakoiden koronavirusten käyttämistä
aseena? Ainakin on sanottava, ettei DARPA eikä Pentagonkaan ole tunnettu johtajana
terveydenhuollon alalla.

Itse asiassa Big Pharmalla ja Isolla Hallituksella on suuria suunnitelmia tuleville rokotepistoksille,
joissa on "liukenevia neuloja" ja kvanttipistetatuointeja ym. hämmästyttävää tekniikkaa, kuten
rokotetietojen upottaminen lasten ihon alle näkymättömällä musteella. Erään artikkelin mukaan:
"Rokotteen ohella lapseen ruiskutetaan hieman väriainetta, joka on näkymätön paljaalla silmällä,
mutta helposti nähtävissä erityisellä matkapuhelimen suodattimella yhdistettynä sovellukseen, joka
antaa lähi-infrapunavaloa iholle." Tämä artikkeli kirjoitettiin vuonna 2019: juuri ennen COVIDkriisiä. Tämä johtaa minut toiseen ajatukseen: COVID-19 näyttää olevan uuden teknologian
käyttöönotolle hyvin sopiva "vahingossa tapahtunut laboratoriovuoto" Kiinasta.

Ihmisten rokottamisen varjolla todellisuudessa valmistaudumme merkitsemään ja jäljittämään
heitä. Kerran vapaat Lännen valtiot testaavat nyt uutta autoritaarista täydellisen valvonnan
järjestelmää kansanterveyden varjolla. Katso vain Australiaa tai Uutta-Seelantia tai Kanadaa tai
Italiaa, niin näet, kuinka kansalaisoikeudet on keskeytetty määräämättömäksi ajaksi ja pseudolääketieteellinen tyrannia asetettu. Suurta Nollausta (Great Reset) ollaan toteuttamassa sillä
valheella, että se kaikki koskee "sinun terveytesi suojelemista". Armeijamme ja
tiedustelupalvelumme eivät haasta (confront) Kiinaa – ne kopioivat Kiinaa. Totalitarismin
painajainen ollaan tuomassa vapaisiin maihin valvontateknologioiden kautta.

Sinun ei tarvitse olla kristitty ymmärtääksesi, että tällaista tekniikkaa käytetään globaalin
valvontavaltion rakentamiseen. Rokotemandaatit ovat jo johtaneet rokotepasseihin. Rokotepassit
ovat periaatteeltaan älypuhelimeesi.ladattuja QR-koodeja, joiden avulla sinua seurataan. Tämä
johtaa väistämättä ja hyvin pian siihen, että kehoosi upotetaan biometrinen tunniste (ID). Et voi
ilman sitä mennä ravintoloihin, ostaa elintarvikkeita tai mennä töihin. Kuten Raamattu sanoo:

kukaan ei voi ostaa eikä myydä, paitsi ne, joilla on merkki. Tunnet merkin sen nimestä, joka on
pedon nimi: koko ihmiskunnan vihollisen, joka ennen lankeemustaan oli valon enkeli nimeltä
Lucifer. Siksi sanan "lusiferaasi" pitäisi karmia selkäpiitäsi.

Joten aiemmin tällä viikolla lähetin seuraavan twiitin seuraajilleni (videolla, joka näyttää
Lusiferaasin-patenttitiedot) . . .

Tämä yksi twiitti riitti ilmeisesti saamaan sanan "lusiferaasi" nousemaan trendiksi Twitterissä.
(Tuolloin en sitä huomannut, koska olin kiireinen raportoidessani Glenn Youngkin'in voittoa
vaaliyönä.) Vasta seuraavana päivänä kävi selväksi, että tämä yksi ainoa twiitti oli villinnyt kaikki
Pekingistä käsin etätyöskentelevät Big Pharman botit.

Amerikan suurin väärän tiedon tuottaja, Washington Post, julkaisi twiittiäni koskevan jutun, joka
leimasi minut "COVID-salaliittoteoreetikoksi". Daily Beast julkaisi jutun ja sitten vielä toisenkin.
Joku nimeltä Hill julkaisi jutun. Unohdettu buumitalouslehti Forbes tuli mukaan.
Hajuvesimainoslehti Vanity Fair teki siitä pienen kolumnin. Sitten siitä tuli kansainvälinen asia, kun
Independent ja Daily Mail tulivat mukaan.

Nyt sinun on kysyttävä itseltäsi: ovatko rokotteen ainesosia koskevat twiittini todella uutisotsikoissa
ympäri maailmaa? Tarkistin ensin mieheni kanssa, olinko todella niin kuuluisa. Hänen
vastauksensa oli pettymys. Hän sanoi minulle: "Olet korkeintaan puolikuuluisa." Kun mediayhtiöt
ympäri englanninkielistä maailmaa alkavat huutaa niin koordinoidusti, niin tiedät osuneesi ajan
hermoon. Miksi he yhtäkkiä tulisivat hulluiksi COVID-rokotteen ainesosista?

Se johtuu siitä, että Big Pharma maksaa Big Journalismille siitä, ettei se paljasta totuutta. Itse
asiassa Big Pharma maksaa Big Journalismille siitä, että se aktiivisesti piilottaa totuuden kaikkialla
maailmassa. Miksi luulet, että COVID-toimittaja Alex Berenson potkittiin pois Twitteristä? Miksi
mediayhtiöt käynnistivät vihakampanjan feminististä ikonia Naomi Wolf'ia vastaan? Miksi entinen
Pfizer'in päätutkija, tohtori Michael Yeadon, ei saa puhua? Miten on mahdollista, että itse mRNArokotteiden keksijä, tohtori Robert Malone, ei ole tuttu nimi ympäri maailmaa? Tiedät vastauksen:
he kaikki ovat varoittaneet meitä uusien COVID-rokotteiden vaaroista. Big Tech ja Big Pharma ovat
hiljentäneet heidät, koska he kaikki ovat uskaltaneet kertoa totuuden.

He eivät ole yksin. Kuinka monilta tuhansilta Big Tech onkaan jo kieltänyt tai keskeyttänyt COVIDrokotteiden kyseenalaistamisen muka vapaassa maassamme? Kuinka monia
kansalaisoikeuksistasi, perustuslaillisista oikeuksistasi, he voivatkaan tallata silmiesi edessä?
Amerikka ei ole enää perustuslaillinen tasavalta: se on enemmän kuin yritysoligarkia, jossa Big
Pharma, Big Tech ja Big Government kertovat joka päivä Zoom-puheluissa CDC:ltä tohtori
Fauci'lle, mitä sinun on lupa tehdä. He eivät edes teeskentele enää. Tämä on jotakuinkin päivä 575
niistä "15 päivästä leviämisen hidastamiseksi". Niin kutsutut kansan palvelijamme ja valitut
virkamiehemme eivät koskaan tule luopumaan uusista "hätätilavaltuuksistaan" omasta
aloitteestaan. He aikovat hallita meitä ja kaikki tietävät sen.

Se on syy, että COVID-19-pandemiaa käytetään pakottamaan kaikki ottamaan uudet rokotteet. Se
on syy, että kukaan lääketieteellisessä yhteisössä ei pane painoa luonnolliselle immuniteetille. Se
on syy, että uskonnolliset erivapaudet ovat kadonneet työssäsi, samoin kuin lääketieteelliset. Se on
syy, että ivermektiini ja hydroksiklorokiini (ja kaikki muut terapeuttiset lääkkeet) kiellettiin nopeasti.
Se on syy, että 5-vuotiasta lastasi "kannustetaan" ja sitten pakotetaan ottamaan pistos, aivan kuten
sinua "kannustettiin" ja sitten pakotettiin ottamaan pistos. Se on syy, että globaali rokotuskampanja
ei lopu koskaan, kun jo rokotetut alkavat sairastua COVIDiin ja nuoret pojat yhtäkkiä kuolevat
sydäntulehdukseen tai maailmankuulut jalkapalloilijat kollapsoituvat TV:ssä keskellä pelejä. Se on
syy, että terveystiedot (joko Israelista tai Ruotsista tai Floridasta tai paikallisesta sairaalastasi) ovat
täysin merkityksettömiä. Rokote ollaan pakottamassa jokaiselle, koska rokote ja rokotepassi ovat
olennaiset työkalut globaalissa valvontajärjestelmässä, joka lopettaa perusvapauden kaikilta.

Sinua on varoitettu.

Kuinka voit rukoilla tämän asian puolesta: Herra, me rukoilemme, että paljastat kaikki
salassa olevat COVIDiin liittyvät valheet ja että totuus voittaa. Rukoilemme suojaa COVIDin
ja rokotteen aiheuttamilta vahingoilta.

MARANATHA!

