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Se EI ole salaliittoTEORIA, jos he (hallitus) todella
yrittävät tappaa sinut: PCR-nenäpuikot
päällystetään etyleenioksidilla – joka tunnetaan
tappavana syöpää aiheuttavana aineena, joka voi
muuttaa DNA:mme
It is NOT a Conspiracy THEORY if They (Government) are Truly Trying to
KILL YOU: PCR Swabs are Coated With Ethylene Oxide – A Known
Deadly Carcinogen Which Can Change our DNA

ON JUNE 6, 2021 BY GERI UNGUREAN

“Tämä sairaanhoitajan video syöpää aiheuttavasta etyleenioksidista COVID-testin nenäpuikoissa
on kiertänyt somessa ja se on tekstitetty muille kuin englanninkielisille henkilöille käännettäväksi
omalle äidinkielelle, koska video on englanniksi.

Näiden vanupuikkojen pitkäaikaisia vaikutuksia ei tiedetä, mutta miljoonia ihmisiä on testattu ja
jotkut työntekijät testaavat säännöllisesti ja nyt he ovat pakottamassa näitä vanutestejä lapsille.
Aivan kuten PCR-testi, ne eivät pysty havaitsemaan infektiota, joten jos osallistut tähän outoon
rituaaliin uskoen, että "lopetat leviämisen", autat vain saamaan aikaan uuden tarpeettoman
sulkemisen. Se on PCR-testipandemia ja siksi näitä testikeskuksia syntyy kaikkialla maailmassa.
LOPETA TESTAAMINEN.

Jos luet tätä ja kauhistut lukemastasi, koska työnantajasi on pakottanut sinut osallistumaan
testeihin yms., sinun on puolustauduttava ja kirjoitettava kirje, jossa kerrot, että he ovat täysin

vastuussa kaikista näiden vanupuikkojen / PCR-testien aiheuttamasta huonosta terveydestä.
Hyödyllisiä kirjemalleja täällä. Työntekijöillä on oikeuksia ja pakottaminen ja manipulointi
testaamaan päivittäin, tai viikottain, on kiusaamista ja loukkaavaa.

Ei ole mitään näyttöä, että he ovat pysäyttämässä yhtään minkään leviämistä ja tiedät vain, että
laitat syöpää aiheuttavan (cardinogenic) etyleenioksidilla päällystetyn vanupuikon lähelle kalloasi
tietämättä, mitä se voi pitkällä aikavälillä sinulle tehdä.

https://www.youtube.com/watch?v=dswaElkiRO8&t=10s (Youtubella automaattinen tekstitys, cctekstitys täällä)
Hoitaja kertoi minulle, että testini oli negatiivinen. He ottivat minulta verta maanantaina ja minulla
on videotapaaminen lääkärin kanssa, jossa käymme läpi kaikki tulokset. Lääkärini on John
Hopkins -lääkäri ja aion kysyä häneltä etyleenioksidilla päällystetystä vanupuikosta kuullakseni,
mitä hän sanoo. Olen RAIVOISSANI.
Ei ole sattumaa, että tänä aamuna minulle lähetettiin yllä oleva video.
Sanoa, että olin järkyttynyt, olisi lievä ilmaus. Soitin heti Patient First'iin (ensiapuun) ja puhuin
rekisteröidyn hoitajan kanssa. Halusin tietää, onko heidän vanupuikoissaan etyleenioksidia.
Hoitaja kertoi, että Lab Corp lähettää kaikki heidän vanupuikkonsa ja ne pakataan uudelleen ilman
tietoja. Luin, että melkein KAIKKI PCR-vanupuikot tulevat meille Kiinasta!
Tänään on sunnuntai, joten en voi ottaa yhteyttä Lab Corp'iin.
Lue seuraava osio huolellisesti. Tämä tulee hallitukseltamme ja kertoo lukijalle tarkalleen, mitä
etyleenioksidi on ja mitä se tekee kehollemme.
On tarpeetonta sanoa, että olen hyvin järkyttynyt ja vihainen.
Sivustolta From cancer.gov/NIH :

Etyleenioksidi

Mitä on etyleenioksidi?

Huonelämpötilassa etyleenioksidi on syttyvä väritön kaasu, jolla
on makea haju. Sitä käytetään ensisijaisesti muiden
kemikaalien, kuten pakkasnesteen, tuottamiseen. Pienemmissä
määrissä etyleenioksidia käytetään torjunta-aineena ja
sterilointiaineena. Etyleenioksidin kyky vahingoittaa DNA:ta
tekee siitä tehokkaan steriloivan aineen, mutta selittää myös
sen syöpää aiheuttavan aktiivisuuden.
Etyleenioksidimolekyylin malli

Kuinka ihmiset altistuvat etyleenioksidille?

Ihmisten etyleenioksidille altistumisen reitit ovat ensisijaisesti sisäänhengitys ja nieleminen, jotka
voivat tapahtua ammatti-, kuluttaja- tai ympäristöaltistuksen kautta. Koska etyleenioksidi on erittäin
räjähtävää ja reaktiivista, sen käsittelyyn käytettävät laitteet koostuvat yleensä tiiviisti suljetuista ja
erittäin automatisoiduista järjestelmistä, mikä vähentää ammatillisen altistuksen riskiä.
Näistä varotoimista huolimatta työntekijät ja ihmiset, jotka asuvat etyleenioksidia tuottavien tai
käyttävien teollisuuslaitosten lähellä, voivat altistua sille hallitsemattomien teollisuuspäästöjen
kautta. Väestö voi altistua myös tupakansavun ja etyleenioksidilla steriloitujen tuotteiden, kuten
lääketuotteet, kosmetiikka ja mehiläishoitovarusteet.

Mitkä syövät liittyvät altistukseen etyleenioksidille?

Lymfooma ja leukemia ovat syövät, joiden raportoidaan useimmiten liittyvän ammatilliseen
altistukseen etyleenioksidille. Vatsa- ja rintasyövät voivat myös liittyä altistukseen.etyleenioksidille.

Kuinka altistuksia voidaan vähentää?

Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveyshallinnolla (U.S. Occupational Safety and Health
Administration) on tietoa etyleenioksidille altistumisen rajoittamisesta.
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Ymmärrätkö nyt, että nämä pahat toimijat kaikkialla maapallolla ovat KOKONAAN väestön
vähentämisen asialla??? ( ALL ABOUT Depopulation)
On liian myöhäistä minulle ja monille muille, mutta suosittelen vahvasti, että kukaan teistä ei sallisi
PCR-vanupuikkoa tungettavan nenäänne. Sallin heidän tehdä sen itselleni vain, koska lääkäri
sanoi, ettei hän pyytäisi rintaröntgenkuvausta eikä verikokeita, ellen suostu.
JUMALA auttakoon meitä kaikkia!!
MARANATHA!!

