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Uusi kaupunki Negeviin rokottamattomille
A New City in the Negev for the Unvaccinated
by Annie Nissim M.A. (Cantab) 11.9.2021

Olen rokottamaton Iso-Britannian ja Israelin kansalainen ja asun Nahariya'ssa. Olen hyvin
huolissani koskien suuntaa, jonka Israelin hallitus on ottanut korona-rokotteiden suhteen. Pfizer'in
kehittämä mRNA-rokotus on täysin uusi rokotustyyppi, jonka keskipitkän ja pitkän aikavälin
vaikutukset ovat edelleen suurelta osin tuntemattomia.
Suurin osa väestöstä on luopunut peloista koskien rokotteen mahdollia sivuvaikutuksia ja tehnyt
sukelluksen usein työnantajansa, perheensä tai ystäviensä, median ja hallituksensa painostuksen
alaisena.
Vaikka todelliset asiantuntijat, kuten epidemiologit, tutkijat ja korkean tason lääkärit, ovat
kumonneet pseudotieteellisen huhun, että oireettomat ihmiset voivat levittää tartuntaa [1],
pääministeri Naftali Bennett on verrannut rokottamattomia (mutta terveitä) ihmisiä ”terroristeihin”,
jotka kanniskelevat konekivääriä kadulla.
Hän on syyttänyt rokottamattomia hallituksen ankarista sulkemiskäytännöistä, joita monien
tutkijoiden ja lääketieteen asiantuntijoiden suositusten mukaan ei ensiksikään olisi koskaan pitänyt
soveltaa.
Toimittajat ovat lähteneet mukaan kiihotukseen kiroillen rokottamattomia joka kerran, kun nousevat
aamulla sängyn väärältä laidalta ja kolhivat varpaansa. Radiojuontaja Razi Barkai sanoi, että
meidät pitäisi asettaa oikeuden eteen, aivan kuten kaikki liikennerikolliset, jotka ovat ajaneet päin
punaisia. Dan Shiftan vaati Israel Hayom'in artikkelissa pakotteita rokottamattomia vastaan.
Hän vertasi meitä murhaajiin ja pedofiileihin. Professori Galia Rahav on kutsunut terveitä
rokottamattomia ihmisiä ”parasiiteiksi” sen rikoksen vuoksi, etteivät halunneet saada täysin uutta,
todistamatonta rokotusta, vaikka sen koetestit olivat tuhoisia. Mediapersoonallisuus Avri Gilad
sanoi meitä "murhaajiksi". Nämä lausunnot eivät ole vain valheita, ne ovat herjausta, pahinta lajia.
Se tosiasia, että Israelin mediassa julkaistaan ilman vastalauseita epätieteellisiä vihan ilmauksia
tiettyä ihmisryhmää kohtaan, osoittaa, että Israel vapaana demokratiana on olemassaolonsa
iltahämärässä. Samalla huolettomat toimittajat ja poliitikot ajavat nuoria, joilla on tuskin lainkaan
vaaraa kuolla covid'iin, ottamaan rokote, joka lisää heidän riskiään kuolla sydämen vajaatoimintaan
ja muista syistä. [2] Selvästikään Israelin kansalaisten terveys ja hyvinvointi eivät ole näiden
toimittajien todellinen huolenaihe.

Nyt hallitus on tuonut Vihreän Passin taas voimaan ja minä ja perheeni emme voi enää mennä
kirjastoon (pääsy kirjoihin on vain hallituksen hyväksymillä), uima-altaalle eikä lastentarhaan eikä
kouluun, jossa lapsemme opiskelivat. Me ja lapsemme emme taaskaan voi vierailla isoäidin luona.
Meidät on kokonaan käännytetty pois kahviloista, joissa aiemmin saimme istua ainakin ulkona
(elokuun helteessä). Kaikki tämä, kun mieheni palveli Libanonissa Israelin armeijan
taisteluyksikössä. Kansalaisten pettäminen valtion taholta on uskomatonta.
Kiihotus meitä vastaan ei ole vain täysin järjetöntä, vaan se antaa meille esimakua siitä, mitä
rokottamattomille on luvassa. Vaikka meitä ei enää pidetä arvollisina lukemaan kirjoja, emme ole
unohtaneet sitä, mitä opimme holokaustiin johtaneesta ajanjaksosta Saksassa ja juutalaisia
vastaan tuolloin levitetyn propagandan silmiinpistävistä yhtäläisyyksistä. Hämmästyttävää on, että
propaganda menestyi.
Koko kansa uskoi juutalaisten olevan vaarallisia, taudin levittäjiä; he olivat alempi ihmiskunnan
muoto. Tämä ja Saksan kansan loputon suostuvaisuus hallituksen määräyksiin ja juutalaisia
vastaan kohdistettuihin rajoituksiin johti lopulta juutalaisten siirtämiseen kodeistaan keskitysleireille.
Näillä leireillä kuusi miljoonaa juutalaista murhattiin järjestelmällisesti ja heidän ruumiinsa poltettiin,
heitettiin joukkohaudoihin, tai tehtiin saippuaksi. Suurin osa Saksan kansasta oli siihen mennessä
niin aivopesty, että he pitivät sitä tarpeellisena, jopa hyvänä.
Tänä päivänä yhteiskuntamme uskoo epätieteelliseen retoriikkaan, jota levitetään mediassa
rokottamattomia vastaan. Tämä kiihotuspolitiikka on tietysti ollut harkittua eikä vahingossa
tapahtunutta. Logiikka ja tiede ovat päinvastoin osoittaneet, että uusien covid-mutaatioiden aallot
voidaan pysäyttää vain sellaisten ihmisten ansiosta, joita ei ole rokotettu, mutta jotka ovat
toipuneet COVID-19-taudista.
Tämäntyyppinen luonnollinen immuniteetti välittää elinikäisen immuniteetin COVID-19:ää ja kaikkia
sen mutaatioita vastaan ja siten pysäyttää leviämisen. [3] Kansainvälinen rokoteasiantuntija Geert
Vanden Bossche on jopa ollut kyllin rohkea todetakseen, että se on juuri massarokotusohjelma
pandemian aikana, joka ajaa mutaatioiden muodostumista. Hän selitti mekanismin, jolla tämä
tapahtuu. Tämä ei ole ainoastaan järkeen käyvää, vaan myös vastaa sitä tosiasiaa, että
mutaatioita alkoi ilmestyä yhtä aikaa rokotusohjelman toteuttamisen kanssa. [4]
Mutta logiikka ja järki eivät tule kysymykseen tässä, vaan sensijaan tyrannimainen ylivalta suurilta
lääkefirmoilta, jotka ovat vaatineet hallitukseltamme lunnaita. Ymmärrän paineen. Ministeri Yifat
Shasha Biton muutti kummallisesti nuottejaan rokotuspolitiikasta senjälkeen, kun hänen
arabiasioiden neuvonantajansa murhattiin. Uskon, että tärkeimpiin päättäjiin kohdistuvan paineen
täytyy olla todella valtava. Siitä huolimatta lopussa jokaista pidetään henkilökohtaisesti vastuussa
henkilökohtaisista rooleistaan ja päätöksistään, kun tämän skandaalin totuus lopulta tulee esiin
ajan myötä.

Vetoomukseni hallitukselle:
Haluan pyytää hallituksen ministereiltä yhtä asiaa. Ymmärrän, jos iso lääketeollisuus vaatii teiltä
lunnaita. En odota, että vaarantaisitte henkenne tai maineenne. Vetoan vain teidän inhimilliseen
armollisuuteenne.
Nykyään me rokottamattomat odotamme retoriikan tehostuvan yhä enemmän, rajoitusten
muuttuvan yhä julmemmiksi, kunnes lopulta olemme pysyvän sulkemisen alaisina kodeissamme,
jos meillä ei ole Vihreää Passia (Green Pass) [5].
Jos yleensä voimme oppia jotakin historiasta, niin se ei pysähdy siihen, vaan pysyvästä
kotiarestista meidät poistetaan kodeistamme ja sijoitetaan "karanteenileireille". Historia opettaa
meille myös, että se ei pysähdy tähänkään, vaan etenee tuhoamiseen. Vetoan teihin: pysäyttäkää
tämä. Järjestäkää meille keino paeta tätä kohtaloa. Emme tule suostumaan tähän rokotukseen,
vaikka menisitte näinkin pitkälle. Antakaa meille poistumisreitti. Pyydän, että antaisitte
rokottamattomille uuden kaupungin Negevissä, vihreästä passista vapautetun vyöhykkeen.
Negevin nykyiset kaupungit ovat suurelta osin rokotettuja. Meitä ei voida lisätä jo olemassaolevaan
kaupunkiin. Antakaa meille uusi kaupunki. Emme edes odota teidän rakentavan sitä meille.
Rakennamme sen itse omilla resursseillamme. Ostamme maan teiltä, myymme kiinteistömme
parhailla, asutuilla alueilla ja muutamme pois Negeviin.
Näin voisimme tartuttaa toisiamme Delta -varianteilla (jos niin haluatte uskoa) ja jättää muun
rokotetun väestön rauhaan. Koska politiikkanne on kaiken aikaa ja yhä enemmän suunnattu
rokottamattomien poissulkemiseen yhteiskunnasta, niin tämä palvelee lopulta tavoitteitanne ja voisi
antaa meille mahdollisuuden elää. Vaikka se olisi erämaa-ghetto, niin ainakin voisimme elää
Jumalan avulla.
Älkää antako tämän rikoksen jäädä tämän hallituksen pään päälle - rikoksen, joka ahdistaa meitä
tuhoon saakka. Antakaa meille pakoreitti. Tämä ei ole poliittinen päätös, josta Big Pharma voisi
vaatia teiltä lunnaita. Sitten, kunhan totuus paljastuu, ainakin teillä olisi esittää tämä pointti
eduksenne, että annoitte rokottamattomille pakotien.

Viitteet:
[1] Tohtori Maria Van Kerkhove (WHO): "On edelleen harvinaista, että oireeton henkilö todella
siirtää sairauden eteenpäin toiselle henkilölle." Myös tohtori Michael Yeadon (Pfizerin entinen
varapresidentti), professori John Lee (patologian professori UK:sta) ja monet muut asiantuntijat
sanovat, että oireettomat ”tapaukset” eivät ole tartuttavia.
[2] CDC:n verkkosivustolta (arkistosivu): ”Huhtikuusta 2021 lähtien rokotteiden haittatapahtumien
raportointijärjestelmälle (VAERS) on raportoitu yli tuhat sydäntulehdusta – sydänlihastulehdus- ja

perikardiittitapauksia – jotka ovat tapahtuneet mRNA COVID-19 -rokotusten jälkeen (eli PfizerBioNTech, Moderna) Yhdysvalloissa. ”
[3] Professori Shoshy Altuvia (mikrobiologi ja molekyyligenetiikan asiantuntija) haastattelussa
Eldad Yaniville: ”Toisin kuin rokotetut, jotka voivat saada tartunnan uudelleen ja uudelleen (olemme
jo nähneet tämän), sairaudesta toipuneet eivät saa uutta tartuntaa. Se tarkoittaa, että toipuneiden
kautta tapahtuva tartunta on itse asiassa harvinainen prosessi. Sitä tapahtuu tuskin koskaan…
Toipuneet eivät sairastu uudelleen. Siksi, jos joskus pääsemme johonkin minimitartunnan tilaan, se
on vain niiden ansiota, jotka saivat covidin eivätkä ole rokotettuja - he itseasiassa suojaavat meitä
varianttien ja muiden virusten kehittymiseltä”.
Kaikki tämä kiihotus ja viha, eriävä puhe ja uhkaukset vihreän passin kautta tai ilman sitä,
uhkaukset rokottamattomia vastaan, eivät ole vain epäeettisiä (ja mainitsin tämän viimeksi), vaan
sillä ei myöskään ole tieteellistä perustetta, koska, jos rokotetut ovat tartuntaa levittäviä, aivan
kuten rokottamattomat, niin tälle erottamiselle, vihalle ja kiihotukselle ei ole tieteellistä perustetta”.
Rivka Carmi Eldad Yanivin haastattelussa:
On hyvin selkeää tietoa, että parhaassa tapauksessa rokotettujen sairastuvuudessa ei ole eroa
rokottamattomiin ja pahimmassa tapauksessa rokotettuja sairastuu enemmän kuin
rokottamattomia. En voi kertoa yksityiskohtia juuri nyt, mutta joka haluaa materiaalia tästä
aiheesta, meillä on sitä”.
[4] Nobel -palkinnon saaja, professori Luc Montagnier, kuvaili massarokotusohjelmaa "virheenä,
jota on mahdoton hyväksyä". Historian kirjat tulevat osoittamaan sen, koska rokotus on se, joka luo
muunnelmia… Uudet variantit ovat rokotuksen tuotantoa ja tulosta. Näet sen jokaisessa maassa,
se on sama: kuolemien käyrä seuraa rokotuskäyrää.”
[5] Professori Gabi Barbash: "Meidän on asetettava rokottamattomat, jotka käyttäytyvät
egoistisesti, lukitukseen".

