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Pedonmerkki on täällä: Bill Gates'in
ihonalainen kvanttipiste- "rokotepassi"
valmiina injektoitavaksi ihmisiin
Mark of the Beast is here: Subcutaneous quantum dot “vaccine passports” from
Bill Gates are ready to be injected into human subjects
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Juuri kun Wuhanin koronavirus (Covid-19) oltiin paljastamassa maailmalle loppuvuodesta 2019,
Massachusetts Institute of Technology'n (MIT) tutkijaryhmä otti sopivasti käyttöön uuden
injektoitavan merkintämenetelmän merkitsemään, tunnistamaan ja seuraamaan ihmisiä koskien
heidän "rokotus”-statustaan.
Suurelta osin miljardöörieugenistien, Bill & Melinda Gates, rahoittama transdermaalinen (ihon läpi
asennettava) laastaritekniikka sisältää erityisiä kvanttipisteitä, jotka asetetaan kehoon ihon alle.
Vaikka nämä laastarit ovat näkymättömiä paljaalla silmällä, ne on helppo skannata erikoislaitteilla.
Ajattele sitä ikäänkuin näkymättömänä tatuointina, jonka henkilö voisi saada ruiskeena
sanokaamme vaikka oikeaan käteen tai otsaan. Kun esimerkiksi aiotaan maksaa elintarvikkeista,

niin näitä tatuointeja voidaan skannata ja todentaa osana "rokotepassi"-järjestelmiä, joita nyt ollaan
ottamassa käyttöön kaikkialla maailmassa.
"Kun kvanttipisteet valaistaan UV-valolla, siinä oleva elektroni voi virittyä korkeampaan
energiatilaan", Free West Media raportoi.
"In vitro -tutkimukset, jotka perustuvat soluviljelmiin kvanttipisteillä, viittaavat siihen, että niiden
toksisuus (myrkyllisyys) voi johtua useista tekijöistä, mukaan lukien niiden fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet.”

"Täysin rokotettujen" on pian saatava injektoitu pedonmerkkisiru
voidakseen osallistua yhteiskuntaan
Kevin McHugh, joka on tämän teknologian kehittäneen tutkimusryhmän jäsen, sanoo, että nämä
patentoidut transdermaaliset laastarit ovat keino merkitä ihmiset helposti ja samalla tallentaa
heidän lääketieteelliset ym. tietonsa ihon alle piilotetuille mikrosiruille.
Teknologiaa voidaan käyttää myös henkilön rokotushistorian nopeaan tarkastamiseen, koska se on
suunniteltu erityisesti käytettäväksi "alueilla, joilla rokotuskortit katoavat helposti ja viranomaisten
tarvitsemat laitteet käsivarteen kapseloitujen tietojen lukemiseksi eivät ole kalliita", Free West.
Media selittää tarkemmin.
Uusimmat älypuhelimet on kuulemma varustettu sisäänrakennetuilla infrapunakameroilla, joita
tarvitaan näkymättömien kvanttipistetatuointien havaitsemiseen – mikä tarkoittaa, että plandemian
hankintapäälliköt suunnittelivat kaiken tämän hyvissä ajoin.
"Koska monet eivät varmista, että saavat tehosterokotuksen ajoissa, 1,5 miljoonaa ihmistä voi
kuolla näillä alueilla joka vuosi", McHugh väittää käyttäen pelotustaktiikkaa yrittäessään oikeuttaa
teknologiaa.
McHugh sanoo, että hän ja hänen kollegansa ovat pitkään halunneet luoda "turvallisen korvaajan"
paperisille rokotusasiakirjoille. Heidän tavoitteenaan oli luoda mikrosiru, joka pystyisi tallentamaan
potilastiedot kehon sisään helposti skannattaviksi.
"Monissa kolmannen maailman maissa päästä säännöllisesti rokotetuksi on todellinen haaste",
sanoo Ana Jaklenec, toinen tätä teknologiaa kannattava MITin tutkija.
"Koska ei ole tietoa, milloin lapset on rokotettu mitäkin tautia vastaan."
Toistaiseksi teknologiaa on testattu vain eläimillä, erityisesti poliota vastaan "rokotetuilla" rotilla.
Näille samoille rotille annettiin värikoodi sen tunnistamiseksi, että ne olivat saaneet injektion.
Kun nämä näkymättömät kvanttipistetatuoinnit hyväksytään käyttöön ihmisillä, voit olla varma, että
ne velvoitetaan "rokote"-injektioiden rinnalle statuksen "täysin rokotettu" saamiseksi.

Vain ne, jotka ottavat injektiot ja injektoitavat mikrosirut, palkitaan voimassa olevalla
rokotepassitodistuksella, joka sallii heidän ostaa, myydä ja osallistua yhteiskuntaan.
Kuten monet ovat ennustaneet, tämä kaikki on osa Pedonmerkkiä ruiskeista alkaen. Se on
prosessi, joka kehittyy ajan myötä ja lopulta joka ainoan ihmisen on otettava se kaikki voidakseen
elää.
Viimeisimmät uutiset Wuhanin koronavirus (Covid-19) "-rokotteista" ja Pedonmerkistä löytyvät
osoitteesta Prophecy.news .
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