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By Rob Pue, December 20, 2020
Tällä viikolla Pfizer COVID-19 -rokotteen on määrä olla saatavissa kaikkialla Yhdysvalloissa.
Rokotetta kuljettavat autot rullasivat ulos Michigan'ista sunnuntai-iltana 13. joulukuuta. On
raportoitu, että ensimmäisenä tämän uuden rokotuksen saavat hoitokotien asukkaat, joita
seuraavat terveydenhuollon työntekijät. Kaikki Yhdysvaltojen hoitokodit ovat tämän äärimmäisellä
kiireellä kehitetyn rokotteen luettelossa ja epäilemättä on monia, jotka ovat innokkaasti
jonottamassa sitä. Minä en kuulu heihin.
Vaikka Pfizer'in virkamiehet ovat kutsuneet rokotetta "täysin turvalliseksi ja tehokkaaksi", on monia
kauhutarinoita tämän ja vastaavien COVID-rokotteiden testeistä ympäri maailmaa ... mukaanlukien
Australia, jossa rokotteen kokeet lopetettiin yhtäkkiä viime viikolla senjälkeen, kun monta
koehenkilöä oli testattu HIV-positiivisiksi. Ei tarvitse ihmetellä, miksi ihmisillä kehittyy HIV (AIDS)
heidän saatuaan COVID-rokotteen ... koska rokote sisältää proteiinia HIV-viruksesta monien
muiden vaarallisten -- ja PAHAENTEISTEN -- ainesosien joukossa.
Mitä sitten COVID-rokote todella sisältää? Kuten monet muut rokotteet, siinä on formaldehydiä,
joka on palsamointinestettä; sitten siinä on alumiinia, jonka on osoitettu aiheuttavan
neurotoksisuutta, Alzheimerin tautia ja syöpää; seuraava ainesosa on nimeltään nagalaasi
(Nagalase), joka on syöpäsolujen erittämä proteiini. Sitä löytyy potilaista, joilla on syöpä, autismi,
diabetes, immuunihäiriöitä sekä virus- ja bakteeri-infektioita.
Ja jos mietit ovatko "huhut" abortoidusta sikiökudoksesta totta, niin Pfizer'in COVID -rokote sisältää
abortoidun 14 viikon ikäisen kaukasialaisen poikavauvan soluja, jotka sisältävät täydellisen ihmisen
genomin DNA:n. Elohopea on myös merkittävä ainesosa. Elohopean tiedetään aiheuttavan
geneettistä mutaatiota ja kielteisiä vaikutuksia hermojärjestelmään ja lisääntymiselimiin.
Elohopealle altistumisen syntymättömissä vauvoissa on todistettu aiheuttavan vakavia
syntymävikoja.
Sinua ehkä kiinnostaa tietää, että COVID-rokote sisältää MYÖS simpansseista otetun
koronaviruksen kannan, joka on suunniteltu luomaan viruksen SARS-CoV-2, joka aiheuttaa taudin
COVID-19, piikkiproteiinin (spike protein).

Edelleen siinä on ainesosa nimeltä HEK-293. Tämä viittaa "ihmisen alkion munuaissoluihin", jotka
jälleen on otettu abortoiduilta vauvoilta, mutta ne ovat täysin erilainen ihmisen solulinja.
Siis kaikkien mainitsemieni myrkyllisten kemikaalien lisäksi meillä on useita DNA-soluja
abortoiduilta vauvoilta, koronavirus simpansseilta – ja VIELÄ yksi ainesosaa, jonka pitäisi
huolestuttaa sinua ... Sitä kutsutaan nimellä LUCIFERASE. Se on bioluminoiva valoproteiini
(bioluminescent photo-protein), jolla on kyky tarkkailla ja seurata ihmisen terveyttä ja
rokotusstatusta digitaalisesti. Se on kloonattu geeni Pohjois-Amerikan tulikärpäsestä ...
mielenkiintoista ottaen huomioon, että Raamattu viittaa Saatanaan eli Beelsebuliin ”kärpästen
herrana”.
Jotkut ovat pohtineet, onko tämä uusi COVID -rokote eräänlainen "pedonmerkki". Jo useissa
maissa - kuten Yhdysvalloissa - on todettu, että rokotteesta PITÄISI tehdä pakollinen ja ellei
henkilöllä ole todistusta rokotuksesta, hänet on "asetettava karanteeniin" määräämättömästi, mikä
tarkoittaa, että hän ei voi ostaa eikä myydä, pitää työpaikkaa, eikä matkustaa kotinsa ulkopuolella.
Kanadassa "karanteenileirien" perustamista nopeutetaan nyt jokaisessa Kanadan maakunnassa ja
niissä kussakin voi olla jopa 1600 ihmistä. Näitä leirejä valmistellaan nyt niille, jotka kieltäytyvät
rokotuksista ja siksi heitä on pidettävä kansanterveydellisenä riskinä ja heidät on asetettava
valvottuun karanteeniin. Suoraan Kanadan parlamentista tulevien raporttien mukaan näitä leirejä
tulee operoimaan määrittelemätön ”kolmas osapuoli.”
Tässä uudessa rokotteessa on vielä joitakin hyvin mielenkiintoisia seikkoja, joista sinun tulisi olla
tietoinen. Jostakin syystä se on varastoitava -70 Celsius-asteen lämpötilassa. Se vaatii
erikoispakastimia, koska useimmat pakastimet - jopa sairaaloissa käytettävät - eivät tule niin
kylmiksi. On käynyt ilmi, että maailmassa on vain kaksi yritystä, jotka valmistavat -70 asteen
pakastimia, jotka ovat hyvin kalliita. Joku rikastuu tästä uudesta kokeesta ihmispopulaatiolla
useammalla kuin yhdellä tavalla.
Huomaa myös, että elvytyspalvelujen on oltava käytettävissä kaikkien rokottavien laitosten
välittömässä läheisyydessä. Elvytyspalvelujen! Miksi elvytys on tarpeen, jos tämän rokotteen
ottaminen on täysin TURVALLISTA? Se ei selvästikään ole turvallista. Kokeet ympäri maailman
ovat jo osoittaneet vakavia haittavaikutuksia. Niitä ovat: Bell'in halvaus, jossa kasvojen toinen puoli
halvautuu, Guillain-Barre'n oireyhtymä, aivokuume, kouristukset ja kohtaukset, aivohalvaus,
anafylaksia, sydänkohtaus, autoimmuunisairaus / HIV / AIDS , steriiliys sekä naisilla että miehillä ...
ja kuolema.

Luettelo mahdollisista sivuvaikutuksista on PALJON laajempi. Olen maininnut vain muutaman
tämän rokotteen todennäköisistä seurauksista. Niin kutsutut "terveysasiantuntijat" ovat jo
ilmaisseet huolensa siitä, että ne, jotka ottavat ensimmäisen rokoteannoksen, sairastuvat siitä niin
kauheasti, että kieltäytyvät sitten vaaditusta TOISESTA annoksesta ... ja he ovat tulleet heti ulos ja
ilmoittaneet, että toinen annos tekee heistä niin sairaita, että heidän on otettava huomioon
työaikansa suunnitellessaan toista annosta, koska ovat - ehdottomasti - liian sairaita
työskentelemään ainakin viikon ajan ja mahdollisesti pidempäänkin.
Minusta on mielenkiintoista, että he käyttävät tässä rokotteessa todellista koronavirusta (jälleen:
otettu simpansseista). Miksi? No niinhän rokotteet toimivat - ne tuovat viruksen ihmisen
immuunijärjestelmään, jotta immuunijärjestelmä saadaan stimuloitua taistelemaan infektiota
vastaan. Nämä ovat kuitenkin samat ihmiset, jotka ovat todenneet, että SULKEMISET ovat
ehdottoman välttämättömiä ja että idea "laumaimmuniteetista" - että väestön sairastuessa heidän
immuunijärjestelmänsä tulee apuun ja rakentaa puolustuksen ja immuniteetin sairaudelle - on
ehdottomasti hölynpölyä.
Niinpä sen sijaan, että keskittyisivät opettamaan ihmisiä rakentamaan ja vahvistamaan omaa
immuunijärjestelmäänsä tämän viruksen (josta yli 99% ihmisistä toipuu luonnostaan) torjumiseksi,
he itse asiassa pistävät nyt ihmisille itse viruksen - yhdessä geneettisesti muunnetun DNA
-nauhojen ja ja selvien MYRKKYJEN kanssa. Miksi? Follow the money (Seuraa rahaa).
Koronavirus -"PLANDEMIA" (plan = suunnitella) on ollut valtava rahantekijä monille maailman
suurimmista yrityksistä. Ajattele Amazon.com'ia vain yhtenä esimerkkinä vähittäiskaupan alalla.
Kun suurin osa maailmasta oli sulkemisten alaisena, paikalliset kaupat pakotettiin sulkemaan
ovensa, toiset vaativat maskin, sosiaalisen etäännyttämisen ja muita drakonisia toimenpiteitä
sisään pääsemiseksi, niin Amazon'in liikevaihto yli kaksinkertaistui.
Se on kuitenkin vain vähittäiskauppaa ... "maapähkinöitä" verrattuna voittoihin, joita Big Pharma
kerää nyt. Ajattele, että yritykset, kuten Pfizer, Moderna ja muut rokotealan yritykset, ovat saaneet
miljardeja dollareita tutkimusvaroja tämän "kauhuelokuvan" kehittämiseksi. Ajattele sitten miljardeja
ANNOKSIA rokotteita, jotka he ovat jo myyneet ja miljardeja vielä matkalla olevia; puhumattakaan
vain kahdesta yrityksestä maailmassa, jotka hyötyvät pakastimista rokotteen varastoimiseksi, josta
mainitsin edellä ja asiat käyvät hyvin selviksi. Tässä ei ole koskaan ollut kyse kenenkään
TERVEYDESTÄ. Jos olisi, niin meitä olisi kehotettu vahvistamaan immuunijärjestelmäämme,
kehittämään ”laumaimmuniteettia” ja jatkamaan matkaa. Mutta tällaiset ideat sensuroitiin nopeasti
sosiaalisesta ja vaihtoehtoisesta mediasta, eivätkä terveysviranomaiset ja valtamedia koskaan
edes MAININNEET niitä.

On tunnettu tosiasia, että "Big Pharma" on maailman suurin yritys, jolla on enemmän valtaa,
vaikutusta ja kontrollia, kuin jopa Big Oil'illa. Saatat olla kiinnostunut myös siitä, että lääketeollisuus
on käyttänyt yli 4 MILJARDIA dollaria lainsäätäjiemme lobbaukseen viimeisten 20 vuoden aikana -enemmän kuin mikään muu teollisuus maailmassa. Onko mikään ihme, että rokotevalmistajilla on
nyt immuniteetti oikeusjuttuihin, kun rokotteet aiheuttavat korjaamattoman haitan ja jopa
kuoleman?
Vielä yksi mielenkiintoinen seikka, joka on otettava huomioon tämän uuden rokotteen suhteen.
Juuri, kun rokotetta kuljettavat kuorma-autot rullasivat ulos Michigan'ista sunnuntai-iltana,
presidentti Trump sanoi, että "Valkoisessa talossa työskentelevien ihmisten pitäisi saada rokote
jonkin verran myöhemmin ohjelmassa" ja lisäsi: "Minun ei ole tarkoitus ottaa rokotetta, mutta
odotan tekeväni sen sopivaan aikaan”. Epäilen vahvasti, että tohtori Fauci, Debra Birx, Bill Gates ja
muut, jotka ovat ajaneet tätä niin sanottua "lääkettä", eivät ota rokotetta ainakaan pian.
Silti olen seurannut julkisia kommentteja, kun sairaalat ilmoittavat rokotussuunnitelmistaan.
Pelottava määrä ihmisiä on hyvin innokas saamaan sen ja he ovat melko vihamielisiä kaikkia
toisinajattelevia kohtaan. Valtamedia on aivopessyt heidät nyt täysin ja perusteellisesti ja he tuskin
malttavat odottaa, että nämä myrkyt ruiskutetaan heihin itseensä ja lapsiinsa mahdollisimman pian.
Ennenkuin minulta loppuu aika, minun on kerrottava vielä yhdestä asiasta, jonka löysin tehdessäni
tutkimustyötä tätä artikkelia varten. "Lusiferaasi (Luciferase)" niminen ainesosa uudessa COVIDrokotteessa - tämä bioluminoiva valoproteiini (bioluminescent photo-protein), jolla on kyky tarkkailla
ja seurata terveyttäsi ja rokotusstatustasi digitaalisesti… Lusiferaasi kulkee käsi kädessä sellaisen
kanssa, jonka parissa Bill Gates on työskennellyt ja on nyt valmis ottamaan sen käyttöön. Sitä
kutsutaan "ihmiseen istutettavaksi ”kvanttipiste-mikroneula-rokotussysteemiksi (Quantum Dot
Microneedle Vaccination Delivery System)”.
Tämä on "laastari-" eli "paikka"-systeemi, joka antaa rokotteen laastarin pikkuisten "neulojen"
kautta, jotka myöhemmin liukenevat ihon alle. Nämä "neulat" on kirjaimellisesti mallinnettu
käärmeen hampaiden mukaan. Niillä käärmeet ruiskuttavat myrkyn saaliiseensa. Mutta että tämä
kvanttipiste-mikroneula-rokotussysteemi toimisi, se vaatii bioluminoivan "lusiferaasin" käyttöä.
Se ei vain anna rokotetta, vaan myös luo näkymättömän "tatuoinnin" eli "merkin" - joten
skannaamalla kehon alue, jolle nämä mikroneulat on istutettu, valtion ja terveydenhuollon
virkamiehet (ja muutkin) pystyvät kertomaan, onko sinut rokotettu ja saatko tehdä ostoksia
kaupoissa, syödä ravintoloissa, matkustaa vapaasti, työskennellä, tai elää minkäänlaista normaalia
elämää. Meitä jo koulutetaan ja valmistetaan "skannattaviksi" -- monet julkiset paikat vaativat
ihmisiä skannauttamaan otsansa (mittaamaan lämpötilan) ennen päästämistä sisään.

En ole raamatuntutkija, mutta täytyy vain ihmetellä sanoja Ilm.16:2: ”Ja ensimmäinen lähti ja
vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli
pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa.” Pahoja ja ilkeitä paiseita – tämä on
todennäköisesti vain YKSI tämän COVID-rokotteen ja mikroneulasysteemin sivuvaikutuksista ...
jota todennäköisesti tullaan mainostamaan paljon "helpommaksi ja kätevämmäksi" tavaksi
noudattaa tätä uuden maailmanjärjestyksen vaatimusta.
Paavali kirjoittaa: ”Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus" (Gal. 5:19-20).

Meidän pitäisi ottaa huomioon, että Uusi Testamentti kirjoitettiin alun perin kreikaksi ja kreikan
sana, joka tässä kohdassa tarkoittaa "noituutta", on "Farmakeia". Sen juurisana on "Farmakon",
joka tarkoittaa "apteekkari, farmaseutti, myrkyttäjä, taikuri tai velho". Nykyiset sanamme
"farmasia" ja "farmaseuttinen" tulevat suoraan kreikan noituutta tarkoittavasta sanasta. Nykypäivän
sanakirjassamme "farmakeia" määritellään "huumeiden käyttönä tai antamisena",
"myrkyttämisenä", "lääkkeiden, juomien, loitsujen, noituuden ja taikuuden käyttönä".

1980-luvulla laittomiin huumeisiin kohdistui kova vastustus. Muistan, kun TV:n ja radion
yleisöpalvelun ilmoitukset mainostivat iskulausetta "Sano vain ei!" On mielenkiintoista, että
samaan aikaan lääketeollisuus räjähti kasvuun. Tänä päivänä näet reseptilääkkeen mainoksen
jokaisessa aikakaus- ja sanomalehdessä ja 15 minuutin välein jokaisessa TV-ohjelmassa. Huomaa
myös, että jokaisessa mainoksessa he tuhlaavat puolet kalliista lähetysajastaan tai painotilastaan
lääkkeen mainostamiseen ja toisen puolen varoittamiseen sen hyvin vaarallisista sivuvaikutuksista.
(Lue pienellä painettu). Jotkut näistä sivuvaikutuksista ovat törkeän mielettömiä. Jos nämä ovat
SIVUVAIKUTUKSIA, ottaisin paljon mieluummin sairauden!
Aivan viime vuosina masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt 400%. Mikä on useimpien
masennuslääkkeiden tärkein sivuvaikutus? Lääkkeiden valmistajien omien tietojen mukaan se on
"itsemurha-ajatusten ja -käyttäytymisen lisääntynyt riski".
Muistakaa ystävät, Saatana tulee valon enkelinä, mutta hän on valehtelija ja pettäjä, eikä hänessä
ole MITÄÄN totuutta. Vaikka lääkkeet, joita Big Pharma tällä hetkellä mainostaa, ovat tuoneet heille
härskejä voittoja, nuo voitot kalpenevat verrattuna niihin, joita he tekevät rokotteilla. Muista, että
heidät voidaan haastaa oikeuteen lääkkeiden sivuvaikutuksista, mutta he ovat IMMUUNEJA
syytteille, kun rokote tappaa sinut.

Olisi niin paljon lisättävää tähän viestiin. Riittäköön toistaiseksi, kun sanon, että rokotukset, joita he
ovat käynnistämässä tällä viikolla, ovat vain yksi osa jättimäistä palapeliä, joka alkoi
koronaviruksella. Tämä "Planned-demic (suunniteltu-demia)" sisältää myös maailmanlaajuisen
talouden romahduttamisen; Yhdysvaltojen kaatamisen (ja länsimaisen sivilisaation ja kansallisen
itsemääräämisoikeuden häviämisen) vaalipetoksen kautta; väestönhallinnan käyttämällä pakollista
rokotusta; "Suuren Nollauksen", jolla kaikki yksityinen omaisuus takavarikoidaan vastineeksi
lupauksesta "yleisestä perustulosta (UBI)" kaikille; ja tietysti jokaisen maapallolla olevan miehen,
naisen ja lapsen absoluuttinen totalitaarinen valvonta digitaalisen istutetun seurantalaitteen avulla.
Tämä koko juttu ja kaikki, mitä on paljastunut tänä vuonna, on EHDOTTOMAN SAATANALLISTA.
Kehotan teitä tekemään kotiläksynne huolellisesti tämän rokotteen -- ja kaikkien muiden
"vaatimusten" suhteen, joita ”vallassa olevat” meille nyt ujuttavat. Ja kun tulee sinun vuorosi,
kehotan sinua: SANO VAIN "EI!"
————
Audio CDs and transcripts of this message are available when you call me at Wisconsin Christian
News, (715) 486-8066 or email: Rob@WisconsinChristianNews.com. Ask for message number
313.

