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Rokotteen aiheuttamat VAIDS-tapaukset
lisääntyvät johtuen covid
-joukkorokottamisesta
Cases of vaccine-induced VAIDS on the rise due to mass covid vaccination
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Lancet'issa julkaistu uusi paperi ehdottaa, että mitä enemmän "rokotteita" ihminen saa Wuhanin
koronavirukseen (Covid-19), sitä nopeammin hänen kehonsa sairastuu AIDSin kaltaiseen
immuunikatosyndroomaan nimeltä VAIDS.

Rokoteella hankittu immuunikato-oireyhtymä (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome =
VAIDS) alkaa heti ensimmäisen injektiokierroksen jälkeen. Ja asiantuntijat ovat huolissaan, että
jokaisella myöhemmällä "tehosterokotuksella" tämä immuuni-eroosion prosessi, kuten he sitä
kutsuvat, vain kiihtyy.
Tutkimustaan varten tutkijat vertailivat rokotettujen ja rokottamattomien terveystietoja Ruotsissa.
Noin 1,6 miljoonaa henkilöä molemmissa ryhmissä tutkittiin yhdeksän kuukauden ajan.

Havaittiin, että täysin rokotetuilla on vain vähäinen immuunisuoja hyvin lyhyen ajan – enimmillään
kuusi kuukautta. Sen jälkeen injektioiden provosoima keinotekoinen "immuniteetti" heikkenee
nopeasti, jolloin täysin rokotetulla ei ole mitään suojaa minkäänlaista infektiota vastaan, aivan
kuten AIDSissa.
Samalla rokottamattomien todettiin säilyttävän aidon ja kestävän immuniteetin, koska heidän
kehoaan ei piikitelty immuuniteettiä heikentävillä piikkiproteiineilla ja muilla mysteerikemikaaleilla,
joiden nyt tiedämme nakertavan immuunijärjestelmää viikosta viikkoon injektion jälkeen.
"Lääkärit kutsuvat tätä ilmiötä toistuvasti rokotetuissa "immuuni-eroosioksi" tai "hankituksi
immuunipuutokseksi", mikä selittää sydänlihastulehduksen ja muiden rokotuksen jälkeisten
sairauksien lisääntyneen ilmaantuvuuden, jotka joko vaikuttavat heihin nopeammin, mikä aiheuttaa
kuoleman, tai hitaammin, mikä aiheuttaa kroonisen sairauden", raportoi America's Frontline
Doctors (AFLDS) koskien tutkimuksen tuloksia.

Covid-pistokset käynnistävät kehon immuunivasteen pettämisen sarjan
(Covid jabs initiate a cascading failure of the body’s immune response)
On tärkeää muistaa, että covid-rokotteet eivät ole itseasiassa rokotteita, ainakaan perinteisessä
merkityksessä. Ne saavat solut kaikkialla kehossa tuottamaan vain yhtä pientä osaa väitetystä
SARS-CoV-2-viruksesta: piikkiproteiinia.
Kuten olemme pitkään varoittaneet, nämä injektiot muuttavat ihmisen kehon käveleväksi
piikkiproteiinitehtaaksi saaden kehon luomaan vasta-aineita niitä vastaan. Tähän liittyy kuitenkin
vakavia ongelmia, jotka johtavat kehon immuunikyvyn ja toimintojen etenevään heikkenemiseen.
AFLDS selittää: "Ensinnäkin nämä rokotteet "harhauttavat" immuunijärjestelmän tunnistamaan
vain viruksen pienen osan (piikkiproteiinin). "Variantit, joilla tämä proteiini on vähänkin erilainen,
pystyvät pakenemaan rokotteiden synnyttämiä vasta-aineita."
"Toiseksi rokotteet luovat "rokoteriippuvaisia", mikä tarkoittaa, että ihmiset tulevat riippuvaisiksi
säännöllisistä tehostepiikeistä, koska heidät on "rokotettu" vain pientä osaa vastaan mutatoituvasta
viruksesta", ryhmä lisää. "Australian terveysministeri tohtori Kerry Chant on todennut, että COVID
tulee olemaan kanssamme ikuisesti ja ihmisten on "totuttava" loputtomiin rokotuksiin. "Tämä tulee
olemaan säännöllinen rokotusten ja uudelleenrokotusten ruletti."
Kolmas seikka on se yksinkertainen tosiasia, että pistokset eivät mitenkään estä infektiota nenässä
ja ylähengitysteissä, joissa täysin rokotetuilla ihmisillä tahtoo olla korkeimmat viruskuormat. Tämä
johtaa siihen, että täysin rokotetuista tulee noita aina pelättyjä "superlevittäjiä" ja vakava vaara
yhteiskunnalle.

Entinen New York Times'in toimittaja Alex Berenson varoittaa, että näiden injektioiden provosoima
epämääräinen ja hallitsematon autoimmuunivaste koronaviruksen piikkiproteiinille voi tuottaa
"vasta-aineiden aallon, joita kutsutaan anti-idiotyyppisiksi vasta-aineiksi (Ab2), jotka jatkavat
ihmiskehon vaurioittamista pitkään sen jälkeen, kun joko itse Sars-CoV-2, tai nuo piikkiproteiinit,
joita pistokset saavat kehon solut tuottamaan, on selvitetty."
Piikkiproteiinit voivat myös tuottaa itse tämän toisen vasta-aineaallon moduloimalla
immuunijärjestelmän ensimmäistä vastetta sitoutumalla siihen ja lopulta tuhoamalla ensimmäisen
vasta-aineaallon.
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