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Miksi useimmat pistetyt kuolevat varhain?
Here's Why Most of the Jabbed Will Die Early
By Vernon Coleman, 11th December 2021

Nyt on 11. joulukuuta 2021, tai jotain sinne päin.
Me kaikki tiedämme, että lyhyen aikavälin riskit niille, jotka ottavat covid-19-rokotteen, ovat
hirvittäviä -- pahempia kuin mihinkään perinteisiin rokotteisiin tai lääkkeisiin, mitä koskaan on
valmistettu, liittyvät riskit ja aiemminkin on ollut joitakin kauhutarinoita, jotka liittyvät lääketuotteisiin.
Lääkeyhtiöt ovat kaikista yrityksistä häikäilemättömimpiä -- niiden rinnalla aseyhtiöt näyttävät
suorastaan hyväntahtoisilta. Ja kuten olen huomauttanut aiemmin, ne saavat laittomaan
huumekauppaan osallistuvat näyttämään verrattain säädyllisiltä.
Vuoden 2020 lopulla, vuosi sitten, tiedettiin, että covid-19-rokotteet aiheuttavat sydänongelmia,
aivohalvauksia, neurologisia ongelmia, sydänlihastulehdusta ja sydänpussitulehdusta.
Tiedän tämän, koska tein viime vuonna 2020 useita videoita, joissa selitin, että kaikki nämä asiat
tapahtuisivat ja että haittavaikutukset eivät olisi harvinaisia tai edes epätavallisia.
Jos olet kiinnostunut, katso videoni nimeltä Covid-19 Vaccine – Possible Vaccine Side Effects tai
Vital Information about the Covid-19 Vaccine. Molemmat videot nauhoitettiin ja julkaistiin
joulukuussa 2020 ja ne ovat edelleen siellä. Jos ne olisivat olleet YouTubessa, ne olisi tietysti
poistettu.
Olen kirjoittanut ties kuinka monta tuhatta sanaa näiden rokotusten lyhytaikaisista ongelmista.
Olen kuitenkin tutkinut myös keskipitkän ja pitkän aikavälin vaaroja ja se, mitä olen havainnut, on
todella pelottavaa. Tämä on todella teurastus (cull). Pelkään, että useimmat rokotetut ovat
onnekkaita, jos elävät viisi vuotta -- ja kaikki tämä rokotteen vuoksi, joka ei tee, mitä useimmat
luulevat sen tekevän. Rehellisesti sanoen jokainen, joka vielä hyväksyy tällaisen rokotuksen, pitäisi
luokitella itsemurhakanditaatiksi tai mielisairaaksi. Elinajanodotukset laskevat dramaattisesti -- eikä
vain siksi, että terveydenhuollon laatu heikkenee päivittäin. Minun on rehellisesti sanoen vaikea

uskoa, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat niin aivopestyjä ja niin kauhuissaan kuulemistaan
valheista, että ottavat vastaan niin monta pistosta, kuin heille tarjotaan.
Jos muuten epäilet pätevyyttäni, katso listaa ennustuksistani ja varoituksistani täällä:
www.vernoncoleman.com .
Ja jos epäilet, niin lue läpi 20 miljoonaa sanaa julkaistuja kirjojani ja vanhoja kolumnejani.
Poliitikot, hallituksen tiedemiehet ja toimittajat väittävät, että kokeellisiin pistoksiin ei liity mitään
keskipitkän tai pitkän aikavälin vaaroja.
Mutta he sanovat niin, koska eivät näytä tietävän mitään perinteisistä rokotteista, jotka voivat
aiheuttaa ja aiheuttavat keskipitkän ja pitkän aikavälin ongelmia. Eivätkä he tietenkään tiedä
mitään kokeellisista rokotteista, koska kukaan ei voi varmuudella sanoa, mitä tapahtuu yhden,
viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.
Olen kuitenkin tehnyt määrätietoisen, kliinisen yrityksen analysoida, mitä uskon tapahtuvan. Ja
tähän olen päätynyt.
Ensin on tietysti sydänongelmat. Vaikuttaa siltä, että sydänvaurio, joka on syynä siihen, että niin
monet hyväkuntoiset urheilijat kuolevat, tai romahtavat, vaikuttaa todennäköisesti paljon
useampiin, kuin mitä tiedämme. Lääkärit voivat tuskin poistaa sydämiä eläviltä potilailta
nähdäkseen, kuinka moni kärsii vakavista, varhaisen vaiheen sydänvaivoista.
Sydänlihastulehduksen, sydänpussitulehduksen ja muiden ongelmien osalta on vielä aikaista.
Tämä ongelma on nyt pysyvä osa monen elämää. Ja se kaikki ennustettiin erittäin tarkasti.
Katsokaa jälleen kerran videoita, joita olen tehnyt viimeisten kahden vuoden aikana. Kaikki on
ennustettu. Videot ovat kaikki Brand New Tube'ssa. Varoitin, että enemmän, paljon paljon
enemmän, tulee kuolemaan rokotuksiin, kuin mitä kuoli, tai tulee kuolemaan uudelleennimettyyn
(rebranded) flunssaan.
Näyttää tietenkin siltä, että sydänongelmat pahenevat raskaan liikunnan seurauksena. Pelkään,
että äkillisiä kuolemantapauksia tulee olemaan niiden keskuudessa, jotka tekevät työtä, lumitöitä
tai raskasta puutarhan hoitoa. Vanhusten kuolemantapaukset tullaan ohittamaan tavallisen
ikääntymisen seurauksena.
Oletteko muuten huomanneet, että viime aikoina virallinen linja on ollut, että kuntosalilla käyvät
ihmiset saavat todennäköisimmin aivohalvauksen tai sydänkohtauksen -- aivan kuin kuntosalilla
käyminen olisi ongelma? Syynä ei mainita rokotetta. He yrittävät normalisoida aivohalvaukset ja
sydänkohtaukset peittääkseen rokotusvammat.
Epäilen, että tämä on myös syy siihen, miksi niin monet nuoret kollapsoivat tanssilattialla. Liikunta
yhdistettynä kuumuuteen on aiheuttanut paineita vaurioituneelle sydämelle ja he ovat
kollapsoineet. Luulen, että tarinat, joissa ihmisiä olisi pistelty yökerhoissa tai juotettu heille
piikitettyjä juomia, ovat suurelta osin vain tarinoita, tarinoita, joiden tarkoituksena on peittää

todellinen ongelma. Olen jopa nähnyt väitettavän, että globaali lämpeneminen olisi syy kaikkiin
nykyisiin sydänongelmiin. Se todella edistää uskoa sihen.
Valitettavasti en epäile yhtään, etteivätkö yhä useammat ihmiset kärsisi vakavista sydänvaivoista
pistostensa seurauksena. Vanhukset kuolevat aikaisemmin, kuin muuten ehkä olisivat kuolleet.
Nuorten kuolemantapaukset kuitenkin edelleen järkyttävät. Jo nyt vaaditaan defibrillaattoreita
kouluihin ja urheiluseuroihin sydänkohtausten ennennäkemättömän epidemian vuoksi.
Myös pistoksen saaneiden immuunijärjestelmän muutoksella on suuri merkitys. On raportoitu, että
monet kahdesti pistetyistä ovat menettäneet suuren osan immuunijärjestelmänsä kyvystä. Tämä
tarkoittaa, että he ovat uskomattoman alttiita monille sairauksille.
Epäilen siis, että rokotetut ovat hyvin alttiita uusille influenssavariaatioille. Heitä kannustetaan
jatkuvasti ottamaan uusia rokotuksia, uusia tehosterokotuksia jne. Tietämättömistä, pelokkaista ja
alttiista ihmisistä tulee neulatyynyjä, lääkeyhtiöt saavat lukemattomien miljardien voittoja,
lääkärikunnalle maksetaan valtavia palkkioita rokotusten antamisesta ja maailmanhallituksen
agendan takana olevat pahat konspiraattorit pääsevät yhä lähemmäs tavoitettaan. Rokotepassit
tulevat muuntumaan ilmeisen luonnollisesti, digitaalisiksi passeiksi, jotka sisältävät taloudellisia
tietoja jne. ja orjuuttaminen on oleva täydellinen. Tulevaisuus on nyt hyvin, hyvin lähellä.
Myös vakavia neurologisia ongelmia tulee ilmenemään. Ne ovat jo kehittymässä - kasvohermon
halvaus on tietenkin hyvin tunnettu. Mutta tulee olemaan monia muitakin, joista tiedettiin jo vuonna
2020.
Tuleeko hedelmällisyysongelmia? Veikkaan, että tulee. Kukaan ei voi sanoa, etteikö niitä tulisi.
On hämmästyttävää, kuinka monet naiset eivät juo lasillista viiniä, jos se vaikuttaa heidän
lapseensa, mutta ottavat mielellään kokeellisen pistoksen. Kukaan ei tiedä, mitä heille tai heidän
syntymättömälle lapselleen tapahtuu.
Yhä useammat naiset, jotka pistoksen saatuaan tulevat raskaaksi, synnyttävät alikehittyneitä
vauvoja, tai vauvoilla on vakavia sydänongelmia. Kuka tietää? Monet vauvat epäilemättä
menetetään raskauden puolivälissä, tai syntyvät kuolleina. Lääketieteen historia on täynnä
esimerkkejä lääkkeistä, joita kaikki pitivät turvallisina, mutta jotka eivät sitten osoittautuneetkaan
niin turvallisiksi. Talidomidi on vain yksi monista tässä historiassa.
Entä mitä tapahtuu, kun nämä vauvat kasvavat aikuisiksi? Ovatko he täysin hedelmättömiä? Mitä
muita ongelmia heille kehittyy? mRNA on täysin uudenlainen tuote. Kukaan ei voi sanoa tarkalleen,
mitä tulee tapahtumaan. Kukaan ei voi sanoa, mitä tapahtuu viiden, kymmenen tai viidentoista
vuoden kuluttua. Meidän on odotettava ja katsottava. Ja ennen kuin joku pilkkaa, haluan
muistuttaa, että on ollut lääkkeitä, jotka ovat vaikuttaneet niitä käyttäneiden naisten lapsiin.
Lääke nimeltä dietyylistilbestiili (DES) on estrogeenin teollinen versio. Sitä annettiin raskaana
oleville naisille keskenmenojen ehkäisemiseksi. Sitä pidettiin turvallisena, vaikka se oli hyödytön

tähän tarkoitukseen. Vuonna 1971 todettiin, että lääke aiheutti syöpää ja amerikkalaiset lääkärit
lopettivat sen määräämisen. Euroopassa lääkärit jatkoivat sillä vielä seitsemän vuotta.
Mutta tässä on käänne. Myöhemmin kävi ilmi, että DES-lääkettä raskausaikana käyttäneiden
naisten tyttärillä oli kohonnut riski sairastua useisiin syöpätyyppeihin. Kirjoitin tästä kirjassani
Paper Doctors vuonna 1977 -- ja eurooppalaiset lääkärit lakkasivat sitten määräämästä sitä
raskaana oleville naisille. Kesti 40 vuotta, ennen kuin syövät tulivat näkyviin.
Rokotettujen syöpäriskiä ei voi aliarvioida. Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
Ongelmista on jo varhaisia merkkejä.
Eräs lääkäri Idaho'ssa, Amerikassa, raportoi, että hän on havainnut kohdun limakalvon syövän
esiintyvyyden 20-kertaistuneen pistoksen saaneilla potilailla.
Ja tietysti kuukautisongelmien tiedetään olevan vakava ongelma rokotettujen keskuudessa.
Pelkään, että kaikenlaisten syöpien esiintyvyys lisääntyy dramaattisesti rokotettujen keskuudessa.
Kun immuunijärjestelmä on muutettu, edessä on varmasti suuria ongelmia.
Ja on toinenkin ongelma.
Pystyvätkö rokotetut ottamaan reseptilääkkeitä tai reseptivapaita lääkkeitä? Jos he käyttävät
esimerkiksi aspiriinia tai varfariinia, pahenevatko nuo verenvuoto-ongelmat? Olemme kokonaan
uudella alueella. Epäilen, onko hallitusta neuvovilla matemaatikoilla ja psykiatrisilla asiantuntijoilla
paljonkaan käsitystä niistä ongelmista, joita lääkkeiden vaikutukset tavallisiin ihmisiin voivat
aiheuttaa. Ja koska covid-rokote on täysin uusi, edessä olevien ongelmien määrä on rajaton.
Mitä rokotetut voivat sitten tehdä auttaakseen itseään?
No niin, ensinnäkin ja ennen kaikkea toivon, että rokotettuja ei enää tökitä näillä erittäin myrkyllisillä
piikeillä. Epäilen, että vahinko on kumulatiivinen – ehkä juuri siksi he ovat niin innokkaita
pumppaamaan aineita ihmisiin niin suuria määriä.
Pistoksen saaneiden tulisi välttää rasittavaa liikuntaa, ettei heidän sydämensä vaurioituisi jotenkin.
Pelkään, että vaurio ei aina näy, kun sydäntä testataan. Vain varovaista liikuntaa niille, jotka ovat
saaneet covid-pistoksen. Jalkapalloilijat, jotka sanoivat "ei", olivat mainettaan viisaampia.
Ja jos minut olisi pistetty vahingossa (ja olisi ollut helvetinmoinen vahinko, jos olisin saanut minkä
tahansa rokotteen), haluaisin pitää immuunijärjestelmäni huippukunnossa. D-vitamiinia ja sinkkiä
voi ostaa helposti. Molempia tarvikkeita voi ostaa helposti - mutta älä ota suositeltua suurempia
annoksia, koska niillä voi olla vakavia ja mahdollisesti tappavia sivuvaikutuksia, jos otat niitä liikaa.
Pistettyjen pitäisi ensin neuvotella lääkärinsä kanssa - ennen minkään lääkkeen tai lisäravinteen
ottamista.
Ovatko rokotetut uhka lähipiirilleen? Pelkään, että ovat. He kantavat joitakin infektioita ilman oireita
tai merkkejä ja siksi epäilen, että he levittävät näitä infektioita. Oireetonta leviämistä ei tapahtunut

ennen rokotuksia, mutta nyt on todisteita, että rokotetut voivat levittää infektiota ilman, että itse
oireilevat.
Raportoin kauan sitten teoriasta, jonka mukaan immuunisupressoidut henkilöt voivat muodostaa
varaston, jossa virukset voivat helpommin mutatoitua.
Ovatko rokotetut alttiita, jos he sekoittuvat rokottamattomien kanssa? Pelkään jälleen kerran, että
he ovat. Rokotettujen immuunijärjestelmä on muuttunut ikuisesti. Se, kuinka haavoittuvia he ovat,
on iso mysteeri.
Ongelma on, että viranomaiset eivät ole rehellisiä tässä asiassa. He väittävät, että rokotettujen
kuolemantapaukset johtuvat uusista variaatioista ja aina kun voivat, he tietysti syyttävät niitä
viisaita, jotka ovat kieltäytyneet antamasta piikittää itsensä tappavimmalla ja myrkyllisimmällä
keitoksella, mitä hallitukset, lääkeyhtiöt ja lääketieteen vallankäyttäjät koskaan ovat keksineet ja
mainostaneet.
Ja onko pistoksilla mitään vaikutusta rokotettujen aivoihin? Olisin yllättynyt, jos ei olisi. Kaikki, mikä
vaikuttaa verenkiertojärjestelmään ja immuunijärjestelmään, vaikuttaa todennäköisesti jollakin
tavalla myös aivoihin. Paitsi suuria verenvuotoja, niin mitä tapahtuu rokotettujen älykkyydelle?
Ehkä se selittää, miksi kaikki pistoksen saaneet vaikuttavat niin pahuksen tyhmiltä. Useimmilla
heistä on maski, mikä on suunnilleen niin tyhmää, kuin vain jokin voi olla. Maski tietysti lisää
tyhmyyttä, koska sitä käyttävä hengittää vähemmän happea.
Lopputulos on, että pelkään pistettyjen elinajanodotuksen olevan valtavasti lyhentynyt. Enkä usko,
että se on sattumaa.
Kuinka kauan he elävät?
No niin, jotkut elävät luultavasti pitkään. Jotkut tupakoitsijat elävät yli 90-vuotiaiksi. Ihmiskeho ei
aina käyttäydy odotetulla tavalla - se on koko asian ydin.
Pelkään kuitenkin, että monet kuolevat tulevien talvikuukausien aikana. Kuolleisuusluvut tulevat
nousemaan lähivuosina huimasti. Hallitukset tulevat syyttämään uudelleennimetyn flunssan
variantteja. Mutta se on jälleen uusi valhe.
Pelkään, että keskimäärin monilla pistetyistä ei ehkä ole enempää kuin viisi vuotta, ennenkuin
heistä tulee tilastoa.
Faktantarkistajat sanovat, etten voi todistaa tätä.
Ja he ovat oikeassa. En voikaan. Voin vain tarkastella faktoja, joita meillä on ja tehdä
johtopäätöksiä. Ja muistutan, että olen ollut täysin oikeassa koskien tätä valepandemiaa ja
pistoksia maaliskuusta 2020 lähtien. Uskoakseni olen ollut paljon tarkempi kuin yksikään
hallituksen tiedottaja, jonka olen nähnyt. Ja videoni, artikkelini ja kolumnini ovat kaikki edelleen
siellä, että voit tarkistaa, jos haluat..

Tällä verkkosivustolla on neljä ilmaista kirjaa saatavilla PDF-tiedostoina. Lähettäkää kopioita
kirjasta Proof that face masks do more harm than good (Todisteet, että maskeista on enemmän
vahinkoa kuin hyötyä) kaikille tuntemillenne.

