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TUTKIMUS: Sairauden ja kuoleman 
kolmatta aaltoa tulevat vallitsemaan 
täysin rokotetut

STUDY: ‘Third wave’ of sickness and death will be dominated by those 
who have been fully vaccinated

Seuraava suuri COVID-tartuntojen aalto, joka on jo iskemässä Michiganin kaltaisiin osavaltioihin, 

tulee koostumaan enimmäkseen täysin rokotetuista.

Näin ennustivat brittiläisessä lääketieteellisessä lehdessä julkaistun tieteellisen tutkimuksen tekijät.

Lontoon hygienia- ja trooppisen lääketieteen koulun 31. maaliskuuta julkaiseman tutkimuksen 

Summary of Further Modeling of Easing Restrictions  mukaan 60–70 prosenttia ”kolmannen 

aallon” COVID-kuolemista ja sairaalahoidoista tulee täysin rokotetuilta.

Tämä voi ainakin osittain selittää, miksi Detroitin alueen sairaalat ovat täyttymässä COVID-

potilaista.

Tarinan tarkastelua tästä näkökulmasta et kuitenkaan voi lukea mistään valtavirran 

tiedotusvälineistä. Ne raportoivat tarinan vain uudeksi aalloksi COVID-sairaalahoitoja ja kuolemia, 

jotka johtuvat Yhdistyneen Kuningaskunnan virusmuunnoksesta, jolla ei ole mitään tekemistä 

korkean rokotusasteen kanssa. [Ks. Detroit News, April 15, 2021, Beaumont nears COVID 

hospital capacity as experts warn of ‘new pandemic   (Beaumont lähestyy COVIDin suhteen 

sairaalakapasiteettia asiantuntijoiden varoittaessa uudesta pandemiasta.’]

Valtavirran uutiskanavat eivät ole vielä ilmaisseet pienintäkään uteliaisuuden hiukkastakaan sen 

suhteen, miksi COVIDin iso piikki on toteutumassa, vaikka suuria prosentuaalisia osuuksia 

väestöstä on rokotettu [Michigan on yksi maan rokotetuimmista osavaltioista, jossa lähes 30 

prosenttia on saanut pistoksen]. Itse asiassa edellä mainitussa Detroit News -artikkelissa 

lainatut terveysviranomaiset syyttävät "rokote-epäröintiä" uudesta aallosta, mikä on perkeleellinen 

väärennös sille, mitä on käynnissä Michigan'issa ja tarkoitettu lisäpainostukseksi niille, jotka 

kieltäytyvät todistamattomasta kokeellisesta injektiosta.
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Ilmeisesti nuo terveysviranomaiset eivät ole lukeneet uutta brittiläistä tutkimusta, jossa todetaan:

"Sekä sairaalaanottojen että kuolemantapausten uutta aaltoa vallitsevat ne, jotka ovat 

saaneet kaksi rokoteannosta; heitä on noin 60% - 70% kummassakin aallossa. Tämä 

voidaan yhdistää korkeisiin rokotustasoihin korkeimman riskin ikäryhmissä niin, että 

epäonnistuneet immunisaatiot selittävät enemmän vakavaa sairautta kuin 

rokottamattomuus.” This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-

risk age groups, such that immunization failures account for more serious illness than 

unvaccinated individuals.” [See page 10, summary point No. 32 ].

Ja minkä tutkimuksen tehneet brittitutkijat sanovat olevan vastaus tähän ongelmaan, kun täysin 

rokotetut saavat COVIDin? No tietysti lisää rokotteita ja sulkemisia!

Ja Big Pharma on enemmän kuin tyytyväinen ja mukautuu. Pfizer'in toimitusjohtaja Albert Bourla 

ilmoitti, että rokotteen "kolmas annos" tarvitaan 12 kuukauden sisällä toisesta annoksesta ja 

sen jälkeen todennäköisesti uusi annos joka vuosi. Kuten ennustimme, globalistit suunnittelivat

koko ajan käyttävänsä COVIDia pelotellakseen ihmisiä ottamaan vuosittaisia injektioita. Kukaan ei 

tiedä, mitä näissä injektioissa on, tai miten ne vaikuttavat ihmisten terveyteen keskipitkällä ja 

pitkällä aikavälillä.

Muotoutumassa oleva skenario alkaa näyttää sellaiselta, kuin tohtori Geert Vanden Bossche 

varoitti meitä maaliskuun alussa. Perustuen vuosien kokemukseensa rokoteollisuudessa 

Vanden Bossche kehotti lopettamaan "keskellä pandemiaa" käynnissä olevat 

joukkorokotusohjelmat. Hän sanoi, että jos pistoksia ei lopeteta, ne johtavat yhä vahvempien 

viruksen muunnosten luomiseen, kunnes ”supervirus” saa otteen ja nitistää valtavan määrän 

ihmisiä. [Ks. Rokotteiden huippuasiantuntija vaatii globaalia keskeytystä COVID-injektioille , 

LeoHohmann.com, March 17, 2021

Akateemikko ja mielenterveyseetikko Niall McCrae sanoi sivustolle ChurchMilitant.com , että 

"raportin ennuste, jonka mukaan 70% COVID-19-kuolemista tulee tuplarokotetuista, on aika 

hätkähdyttävä".

"Selvästikin nämä pseudotieteelliset mallintajat haluavat, että meidät suljetaan loputtomiin, mutta 

tietävätkö he jotakin, jota hallitukset ja terveysviranomaiset eivät kerro meille?", tohtori McCrae 

kysyy.

Akateemikko läimäytti tutkimuksen "Liisa Ihmemaassa -logiikkaa", joka noudattaa tieteen "porsaan 

reikää", koska "raportti toteaa", että 'tämä johtuu siitä, että rokottamisen taso on ollut niin korkea 
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vanhimmissa ikäryhmissä' eikä sen tuloksena, että rokotteet olisivat tehottomia - pelkästään niiden 

ottamisen taso on niin korkea.” The academic slammed the study’s “Alice-in-Wonderland logic, 

‘following the science’ down a rabbit hole” since “the report states, ‘this is because vaccine uptake 

has been so high in the oldest age groups,’ and that ‘this is not the result of vaccines being 

ineffective, merely uptake being so high.'”

McCrae täsmentää:

“”Tiedämme jo, että kahden tai kolmen viikon ajan injektion jälkeen iäkkäillä ja 

haavoittuvilla ihmisillä on lisääntynyt vakavien hengitystieinfektioiden riski immuniteetin

heikkenemisen takia. Siksi rokotusten aloittamisen jälkeen kuolemantapaukset 

lisääntyivät ja todisteet ovat kolkoimmat maissa, joissa rokotusten määrät ovat 

korkeimmat; kuten Unkari, Israel, Serbia, Gibraltar ja UAE. "

Vielä huolestuttavampi on raportin varoitus rokotetuille aiheutuvasta pitempiaikaisesta riskistä. 

Ovatko he alttiimpia COVID-19-muunnoksille vai muille viruksille, kuten Vanden Bossche ehdotti?

McCrae vastaa seuraavasti:

"Kuten vanhassa kaskussa, kun joku kysyy irlantilaiselta ohjeita ja tämä sanoo: ”En 

aloittaisi täältä", pelkään niiden puolesta, jotka ottivat piikin ja luulivat, että edessä 

oleva tie olisi turvallinen ja suora."
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