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Injuries and Deaths

ON AUGUST 17, 2021, BY GERI UNGUREAN

Vuonna 2020 kirjoitin lukuisia artikkeleita juuri tästä skenaariosta, mutta tutkijat käyttivät frettejä. 
Frettien immuunijärjestelmä on paljolti samanlainen kuin ihmisillä. Fretit rokotettiin ja ne reagoivat 
voimakkaalla immuniteetilla.

Mutta myöhemmin nämä samat fretit altistettiin villille virukselle ja ne kuolivat sytokiinimyrskyyn 
(immuunijärjestelmän ylireagointi), joka sammuttaa kaikki tärkeät elimet.

Tässä yksi noista viimevuotisista artikkeleista:

The FATAL Covid-19 CYTOKINE STORM: What Is It and How the Coming Vaccine 

CouldActually CAUSE This  (TAPPAVA covid-19 -sytokiinimyrsky: Mikä se on ja kuinka 

tuleva rokote voisi todella AIHEUTTAA sen)

Sivustolta naturalnews.com:

https://grandmageri422.me/2021/08/17/vaxxed-to-death-alarming-study-confirms-vaxxers-will-face-catastrophic-antibody-dependent-enhancement-cytokine-storm-injuries-and-deaths/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZssgQkqTRGmkPgCwtJlNSwhS
https://grandmageri422.me/2020/09/02/the-fatal-covid-19-cytokine-storm-what-is-it-and-how-the-coming-vaccine-could-actually-cause-this-2/
https://grandmageri422.me/2020/09/02/the-fatal-covid-19-cytokine-storm-what-is-it-and-how-the-coming-vaccine-could-actually-cause-this-2/
https://grandmageri422.me/author/gerilovesyeshua/


Hälyttävä tutkimus vahvistaa, että rokottajat kohtaavat katastrofaalisen vasta 

-aineriippuvaisen paranemisen. 

Yli vuoden ajan intensiivinen tutkimus, jota ovat tehneet tri. Sherry Tenpenny'n kaltaiset 

terveysasiantuntijat, on tuonut valoon kasvavia huolenaiheita koskien ”vasta-aineriippuvaista 

paranemista” (Antibody Dependent Enhancement = ADE), ilmiötä, jossa rokotteet tekevät taudin 

paljon pahemmmaksi valmistamalla immuunijärjestelmän mahdollisesti tappavalle 

ylireagoimiselle.

Tiedetään hyvin, että  ADE, jota kutsutaan myös "hypertulehdukselliseksi reaktioksi 

(hyperinflammatory response)" myöhempiin tartuntoihin, tulee esiin koronavirusrokotteilla, joita on 

testattu eläinkokeissa. Iso kysymys on ollut, tuleeko se esiin niillä 2,4 miljardilla ihmisellä, jotka on 

nyt rokotettu kaikkialla maailmassa.

Sivuston OurWorldInData.org mukaan 31,7% maailman väestöstä on rokotettu yhdellä tai 

useammalla covid -rokotteella. Se on noin 2,4 miljardia ihmistä.

CDC:n mukaan Yhdysvalloissa on rokotettu 199 miljoonaa ihmistä vähintään yhdellä annoksella.

On huomattavaa, että kaikki 2,4 miljardia ihmistä kaikkialla maailmassa, jotka ottivat tämän 

rokotteen, ovat ottaneet todistamattoman, tappavan, kokeellisen lääketieteellisen 

intervention, joka on tarkoituksellisesti formuloitu sisältämään piikkiproteiiniin perustuvia 

bioaseita, tai mRNA -rokotteiden kohdalla ohjeita kehon omille soluille tuottaa noita piikkiproteiiniin

perustuvia bioaseita. Siten tätä rokotteilla tapahtuvaa kansanmurhaa ajavat väestön vähentämista 

kannattavat globalistit ovat onnistuneet injektoimaan noin kolmanneksen maailman ihmisistä 

biologisilla aseilla, joiden tiedetään aiheuttavan vammautumista ja kuolemaa.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Silti on edelleen kysyttävä: kuinka moni näistä ihmisistä kuolee rokotteen haittavaikutuksista, 

mukaan lukien ADE?

Journal of Infection -lehdessä julkaistu uusi tieteellinen artikkeli näyttää antavan vahvan näytön, 

että kaikkialla maailmassa annettavat rokotteet aiheuttavat varmuudella ADE -vaikutuksia 

ihmisissä, kun he altistuvat Delta -muunnokselle tai mahdollisesti muille koronaviruskannoille. 

Tutkimus on otsikoito: Infektion parantavat SARS-CoV-2:ta vastustavat vasta-aineet tunnistavat 

sekä alkuperäisen Wuhan/D614G-kannan että Delta-variantit. Mahdollinen riski 

massarokotukselle?

Perinteisen virologian ja epidemiologian näkökulmasta kirjoitettuna se selittää, että vaikka nykyiset 

rokotteet (jotka perustuvat alkuperäiseen Wuhan -kantaan) antavat kyllä jonkin verran 

immuniteettia alkuperäistä covid -virusta vastaan, niillä on onneton sivuvaikutus: "Infektion 

parantavien vasta-aineiden", jotka ylireagoivat Delta-variantti-tartuntoihin, käsistä karkaaminen 

(acceleration). Artikkeli kuvailee klassista ADE:tä, mikä tarkoittaa, että hypertulehduksellinen 

reaktio voi tappaa ihmisen, koska hänen "pohjustettu" immuunijärjestelmänsä ylireagoi uusiin 

tartuntoihin.

Tutkimuksessa todetaan, että "delta -varianttien ADE on potentiaalinen riski nykyisille rokotteille" ja 

edelleen selitetään mekanismia, jolla tämä ADE tulee esiin:

Käyttämällä molekyylimallinnusmenetelmiä osoitamme, että parantavilla vasta-aineilla on suurempi

affiniteetti Delta -variaatioihin kuin Wuhan/D614G NTD kantoihin. Osoitamme, että tehostavat 

vasta -aineet vahvistavat piikkitrimeerin sitoutumista isäntäsolukalvoon puristamalla NTD:n 

lipidilautan mikrodomaineihin… helpottavilla vasta-aineilla näyttää olevan hämmästyttävästi 

lisääntynyt affiniteetti. Siten ADE voi olla huolenaihe ihmisille, jotka saavat alkuperäiseen Wuhan 

-kannan piikkisekvenssiin perustuvia rokotteita (joko mRNA- tai virusvektorirokotteita). Using 

molecular modeling approaches, we show that enhancing antibodies have a higher affinity for 

Delta variants than for Wuhan/D614G NTDs. We show that enhancing antibodies reinforce the 



binding of the spike trimer to the host cell membrane by clamping the NTD to lipid raft 

microdomains… facilitating antibodies display a strikingly increased affinity. Thus, ADE may be a 

concern for people receiving vaccines based on the original Wuhan strain spike sequence (either 

mRNA or viral vectors). 

Artikkeli jatkaa ehdottaen, että alkuperäiset rokotteet olisi romutettava ja korvattava uusilla, "toisen 

sukupolven" rokotteilla, jotka on suunniteltu hyökkäämään Delta -variantin antigeenikohteita 

vastaan.

Tietysti siihen mennessä, kun tämä on saavutettu, uusi variantti kiertää ja uhkaa samoja ihmisiä 

ottaen huomioon, että ihmisten rokottaminen laajalle levinneen viruskierron aikana tarjoaa 

virukselle tehokkaasti evoluutiopaineita, jotka aiheuttavat uusia, rokotteille vastustuskykyisiä 

kantoja rokotettujen elimistössä (kuten tohtori Bossche on toistuvasti varoittanut). Riippumatta siitä,

kuinka monta rokotetta annetaan maailman väestölle, virus mutatoituu aina uuteen muotoon, 

jolloin nuo rokotteet ovat vanhentuneita.

Vain luonnollinen immuniteetti – laajakirjoinen, ”yleisluontoinen” immuniteetti – voi pysäyttää syklin 

ja pandemian. Rokotteet eivät voi koskaan pysäyttää covid -mutaatioita ja tartuntoja siitä 

yksinkertaisesta syystä, että rokotteet eivät näe tulevaisuutta. Jopa CDC myöntää, etteivät ne estä 

tautia eikä tartuntaa.

Vaikka rokotukset lopetettaisiin heti, miljardi 
ihmistä voi kuolla kaikkialla maailmassa 
seuraavien 36 kuukauden aikana, kun rokotteet 
vaativat veronsa

Tärkeintä on ymmärtää, että vaikka tappavat covid -rokotteet lopetettaisiin nyt, kun 2,4 miljardia 

ihmistä on jo injektoitu, on hyvin mahdollista, että miljardi ihmistä tai enemmänkin voi kuolla 



ADEeen, piikkiproteiinin aiheuttamiin verisuonivaurioihin, ”hullun lehmän tautiin” johtuen 

piikkiproteiinien hyökkäyksistä hermostoa vastaan, tai muihin covid -rokotteiden tuhoisiin 

vaikutuksiin.

Pelkästään Yhdysvalloissa 20%:n kuolleisuus rokotettujen keskuudessa merkitsisi noin 40 

miljoonaa kuolemaa, joista suurin osa tapahtuisi sinisissä kaupungeissa ja osavaltioissa, joissa 

vasemmistolainen sheeple-porukka (sheep people) osoittaa suurta kuuliaisuutta valheellisille 

viranomaisille antaen vapaaehtoisesti ruumiinsa tappaviin lääketieteellisiin kokeisiin ”tieteen” 

nimissä. Et ehkä ole huomannut, että käytännössä koko Yhdysvaltain demokraattinen puolue on 

lähinnä vapaaehtoisesti toiminut rokotuksen jälkeisenä elinluovuttajana, mutta samalla heidän 

elimensä asutetaan (colonize) piikkiproteiineja sisältävillä nanohiukkasilla, joten kukaan ei 

kuitenkaan halua heidän elimiään.

Saat kaikki tiedot tämän päivän tilannepäivitys -podcastista, joka kattaa myös monia muita 
kehitteillä olevia uutisia tällä rintamalla:

Brighteon.com/12909292-5cde-4416-a067-09137bf4700b <click to see video

MARANATHA!!

http://brighteon.com/12909292-5cde-4416-a067-09137bf4700b


Tässä vielä tietoja tri Zelenko'lta Gerin postista 29.8.-21  
https://grandmageri422.me/2021/08/29/one-more-for-good-measure/ 

(Hän on ilmeisesti ottanut tämän kuvatiedoston ruutukaappauksena.)

Tekstin suomennos:

Covid-19 on keinotekoisesti valmistettu bio-ase jota 
käytetään kaitsemaan järjettömiä ihmislampaita itsetuhoon
todellisen globaalin kansanmuha-aseen ottamisella, joka 
on myrkyllinen covid-19 kuoleman piikki. 

-Dr. Robert Malone (mRNA:n keksijä) sanoo, että hallitus 
valehtelee sinulle turvallisuudesta ja olemme näkemässä 
ADE:n alkamisen, äläkä ota tätä pistosta.

-Dr. Delore Cahill sanoo, että 90% immunisoiduista kuolee
kahden vuoden sisällä. 

-Dr. Luc Montaquier sanoo, että nämä rokotteet ja niiden 
käyttö pandemian aikana synnyttää superviruksia ja johtaa

https://grandmageri422.me/2021/08/29/one-more-for-good-measure/


kansanmurhaan. 

-Dr. Vanden Bossche sanoo, että nämä rokotteet 
synnyttävät superviruksia ja tuhoavat valtavia määriä 
ihmisiä. 

-Dr. Michael Yeadon sanoo, että jokaista covidiin kuollutta 
lasta kohti kuolee 100 lasta rokotteisiin. 

-Dr. Sucharit Bhakdi sanoo, että nämä rokotteet johtavat 
ADE:sta johtuvaan kansanmurhaan. 

Vladimir Zev Zelenko, Lääketieteen tohtori
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