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Mikä on kaksinkertainen salaliiton salaus? Se on massiivinen agendan salaaminen
maailmanhallituksen petoksen hyväksi koskien saastunutta veripankkia ja rokotteita, jotka löysi tri.
Judy Mikovits, korkean tason tutkija, joka työskenteli hallituksen AIDSin torjuntaohjelmassa.
Työssään AIDSia vastaan hän havaitsi, että veripankkimme terveiltä luovuttajilta oli saastunut
sairauksia aiheuttavista retroviruksista hiiriltä ja apinoilta ja että lähde oli imeväisille ja nuorille
annetuissa rokotteissa.
Kun hän ilmoitti tästä esimiehilleen, se aiheutti suurta huolta rokoteteollisuudessa ja myös
CDC:ssä (Centers for Disease Control and Prevention). Huoli ei koskenut sitä tosiasiaa, että
veripankki oli saastunut. Ei, ei ollenkaan, vaan sitä, että tämä tosiasia oli salattava yleisön
estämiseksi tietämästä totuutta.
Kuten kerroin 25. 7. 2020 artikkelissani ”The Coverup of the Contaminated Blood Supply and
Vaccines”, että voimme heti nähdä, miksi ainakin rokoteteollisuuden ja CDC:n näkökulmasta tämä
löytö piti hiljentää, sillä se johti kaikkiin viime vuosien varoituksiin monilta tutkijoilta, lääketieteen
asiantuntijoilta, farmaseuteilta, mukaan lukien Robert Kennedy nuorempi, rokotteiden vaaroista.
Edesmennyt Alan Stang kertoo eräässä kirjassaan, että mies, jonka nimeä ei voi paljastaa, oli ollut
korkealla Amerikan lääketieteen hierarkiassa ja eläkkeelle jäätyään antoi hyvin salamyhkäisen
haastattelun henkilölle, johon hän voi luottaa. Hän totesi, että jos hänellä olisi lapsia, jotka eivät
voisi välttyä rokotukselta, hän muuttaisi toiseen maahan, jossa rokottaminen ei ole pakollista. Hän
totesi myös, ettei hänen mielestään ollut epäilystä siitä, että imeväisille ja muille pienille lapsille
annetut rokotteet olivat ehdottomasti autismin syy.
Hän jatkoi paljastaen miksi ei voinut ottaa tietojensa julkistamisen riskiä näiden rokotteiden takana
olevan voiman ja rahan takia. Jos hän julkistaisi tiedot, tämä voima kävisi hänen kimppuunsa niin,
että se vaikuttaisi paitsi eläkkeelle siirtymiseen, myös hyvin todennäköisesti hänen elämäänsä.
Ja sen jälkeen, kun tohtori Mikovits'ia on vainottu ja edelleen kiusataan ja piinataan sen vuoksi,
että hän on paljastanut veripankin saastumisen, minulla ei ole mitään ongelmaa uskoa, että tällä
miehellä oli pätevä syy pelätä tietojensa julkistamista.

Eilen kuuntelin yli tunnin ajan Thomas Paine'n ja tohtori Mikovits'in haastattelua. Se kannattaa
kuunnella. On melkein uskomatonta, että tällaista voi tapahtua ilman asianmukaisia seurauksia ja
varsinkin Amerikassa.
Tohtori Mikovits paljastaa, kuinka seuraavana päivänä hänen kerrottuaan esimiehilleen, että aikoi
julkistaa löytönsä, hänen taloaan ympäröi Gestapo swat -tiimi suunnilleen samalla tavalla kuin
tapahtui Roger Stone'lle, kun hänet pidätettiin. En voi alkaa kuvailla, miten se kaikki meni; sinun
täytyy mennä kuuntelemaan yllä oleva haastattelu.
Kaikki tämä on Mikovits'in kirjassa "The Plague of Corruption", jossa on esipuhe Robert Kennedy
nuoremmalta. Amazonin verkkosivustolla hänen saavutuksistaan sanotaan, että: "Hän paljasti
vuosikymmeniä vanhoja salaisuuksia, joiden monet olisivat halunneet pysyvän haudattuina."
Kuunnellessani haastattelua ymmärsin hänen sanovan, että hän ja tohtori Frank Ruscetti eristivät
HIV-AIDS-taudista jotakin, joka muutti hoidon ja pelasti miljoonien hengen. Heidän löytönsä olisi
pelastanut paljon useampia, ellei tohtori Anthony Fauci olisi viivästyttänyt lehden julkaisemista
kuusi kuukautta, että hänen suojattinsa Robert Gallo ehti kopioida ja julkaista sen omanaan. Hän
puhui myös siitä, että miljoonat ihmiset kävelevät retroviruksia veressään, mikä voi milloin tahansa
johtaa jonkin sairauden, kuten syövän, diabeteksen tai monen muun, puhkeamiseen.
Lisäksi hän paljasti, että yksi yritys oli ottanut heihin yhteyttä tarjoutuen puhdistamaan saastuneen
veripankin, mutta mitään ei tehty. Joten tämä ehdottaa minulle mahdollisuutta, että käytetyt
rokotteet, jotka ovat johtaneet veripankin saastumiseen, olisi voitu suunnitella tarkoituksella
aiheuttamaan saastuminen – hyvin samanlainen tapaus kuin 1960-luvun syöpää aiheuttava
poliorokote SV-40 apinaviruksesta.
Muista, että kaksi tähän kaikkeen osallistuvaa henkilöä ovat tohtori Anthony Fauci ja Bill Gates,
jotka molemmat ovat hyvin rankasti kytköksissä YK:n väestönhallinnan ja -vähentämisen
päämäärään. Epäilemättä tämä on syy, että tohtori Fauci toimii kansallisen allergia- ja
tartuntatautilaitoksen (National Institute of Allergy and Infectious Diseases = NIAID) johtajana.
Katso artikkelini 20.6.2020: The Destructive Coronavirus Agenda (Tuhoisa koronavirusohjelma).
Fauci on ollut läheisessä yhteydessä Maailman terveysjärjestöön (WHO) monien vuosien ajan ja
hyvä ystävä sen johtajalle, tohtori Tedros Adhanom'ille, jonka pääneuvonantaja ei ole kukaan muu
kuin tohtori Ezekiel Immanuel, mies, joka sisällytti "kuolemanpaneelit" Obamacare'iin. Tohtori
Tedros Adhanom on myös puhetorvi ystävälleen, Kiinan johtaja Xi Jinping'ille.
Sitten on Bill Gates, jolla on koko uransa ajan ollut pakkomielle ajatukseen, että väestöä on
vähennettävä rajusti ja että kaikki keinot tähän tarkoitukseen ovat hyväksyttäviä, mukaan lukien
rokotteiden luominen ihmisten steriloimiseksi ja joita hän tarjoaa heille puolustukseksi sairautta
vastaan. Gates näki vielä mahdollisuuden käyttää rokotteita toiseen salaiseen tarkoitukseen. Hän

haluaa käyttää niitä ruiskuttamaan mikrosiruja ja tietotatuointeja ihoon, jotka sen lisäksi, että
työntävät lääkesekoituksia verenkiertoon, upottavat myös digitaalista dataa, jota voidaan lukea
skannereilla jokaisen planeetan asukkaan tunnistamiseksi.
Näin ollen käy selvästi ilmi, kuinka tämä kaikki liittyy uuden maailmanjärjestyksen eli
maailmanhallituksen agendaan, sillä se paljastaa mahdollisuuden, että Covid-19 on tarkoituksella
kehitetty ja päästetty irti antamaan uusi tilaisuus maailman rodunjalostajille (eugenicists).
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