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DEADLIER THAN THE VIRUS
by Jonathan Brentner, April 17, 2021

Olen epäröinyt kirjoittaa COVID-19-injektioita
koskevista vastalauseistani. Monet rakkaat
ystävät ja rakastetut perheenjäsenet ovat ottaneet
niitä. Kunnioitan heidän päätöksiään, mutta minun
on sanottava koko sydämestäni, että uskon
Modernan, Johnson & Johnson'in ja Pfizer'in
pistosten olevan monissa tapauksissa
äärimmäisen vaarallisia ja tappavia. Media
valehdelee koskien "pandemiaa" ja rokotteiksi
naamioitua geeniterapiaa.
Tiedostan sen, että näistä "rokotteista" on paljon
ristiriitaista tietoa ja tiedä, etten ehdottomasti
haluaisi kirjoittaa tätä postia. Niin sanottujen
COVID-19-rokotteiden aiheuttaman äärimmäisen vaaran vuoksi uskon kuitenkin, että minun on
sanottava jotakin vaaroista, vaikka monet teistä todennäköisesti pitävät minua vähintäänkin
salaliittohörhönä.
Olen kuunnellut useiden tunnettujen ja arvostettujen lääkäreiden puhuvan Moderna ja Pfizerpistosten vaaroista ja uskon, että he esittävät niistä pakottavia todisteita. J.D.Farag on tehnyt
laajaa tutkimusta tällä alalla ja tehnyt useita profetiapäivityksiä, joissa hän osoittaa näiden
ruiskeiden hengenvaarallisuuden. Kuunneltuani vuosia JD:tä luotan hänen tutkimukseensa ja
uskon vahvasti, että se on hyvin perusteellista ja tarkkaa. Tietolähteenä luotan häneen.
CDC: n tuoreimmat tilastot Modernan tai Pfizer'in COVID-19 -injektioiden aiheuttamista kuolemista
osoittavat 3005 kuolemaa pistosten seurauksena (napsauta tähän ja mene sivun alaosaan CDC:n
sivustolla). Tämä on suurempi kuolemantapausten määrä kuin kaikilla rokotteilla yhteensä
viimeisten 13 vuoden aikana (napsauta tähän saadaksesi lisätietoja tästä raportista).

Kaikki näillä kokeellisilla geeniterapiahoidoilla testatut eläimet lopulta kuolivat – kaikki. Miksi tämä
ei ole valtava punainen lippu niille, jotka ottavat näitä injektioita?
Tämä tuo minut Johnson & Johnson -rokotteeseen, jolle CDC ja FDA Amerikassa suosittelivat
taukoa tai keskeytystä 13. huhtikuuta 2021. Alla on sitä koskeva lainaus CNN:n verkkosivustolta:
Yhdysvaltain CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sekä FDA (Food and Drug
Administration) suosittelevat, että Yhdysvallat keskeyttää Johnson & Johnson'in Covid-19rokotteen käytön johtuen kuudesta Yhdysvalloissa raportoiduista "harvinaisen ja vakavan"
tyypin veritulppatapauksesta.
Yksi henkilö on tällä hetkellä kriittisessä tilassa ja toinen, 45-vuotias virginialainen
nainen, kuoli.
Kuusi ilmoitettua tapausta sisältyivät yli 6,8 miljoonaan Johnson & Johnson
-rokotukseen Yhdysvalloissa.[i]

Rakastan Leo Hohmannin vastausta tähän uutiseen:
Näkeekö kukaan muu tässä ironiaa?
Kuusi henkilöä, joilla on veritulppia, riittää Johnson & Johnson -rokotuksen
"keskeyttämiseksi". Kuitenkaan yli 2000 ilmoitettua kuolemaa Moderna- ja Pfizerrokotteista ei ole huolen aihe? [Ii]
En tiedä sinusta, mutta minä näen tässä valtavan ongelman. Kahdesta mRNA-rokotteesta meillä
on 3000 kuolemantapausta ja tuhansia muita raportoituja vakavia reaktioita, mutta näitä hyvin
vaarallisia injektioita ei ole pysäytetty eikä keskeytetty ja meillä on poliitikkoja ja julkkiksia avoimesti
ja vilpittömästi kannustamassa näitä mahdollisesti tappavia ja vaarallisiksi osoittautuneita
injektioita.
En ollenkaan suosittele Johnson & Johnson -rokotetta, mutta eikö sinustakin ole kummallista, että
yksi kuolema ja viisi muuta vakavaa reaktiota riittää sen keskeyttämiseksi, kun yli 3000 kuolemaa
ja suuri määrä vakavia reaktioita eivät keskeytä muita ”rokotteita”? Valtamedian petos on tehnyt
työnsä niin hyvin, että vain harvat näkevät tappavan ristiriidan.CDC:n toimien takana.
Leo Hohmann lisää tämän selityksen sille, mitä olemme näkemässä:
Tämä on se, mikä mielestäni on käynnissä:
Johnson & Johnson -rokotus, kuten AstraZeneca Euroopassa, antaa vain yhden
annoksen eikä perustu mRNA-teknologiaan. Hallituksen sääntelyviranomaiset ovat
julkisesti hyökänneet molempia rokotteita vastaan, AstraZenecaa Euroopassa ja nyt
Johnson & Johnsonia vastaan Yhdysvalloissa. Myös median sallitaan kritisoida niitä.

Kaksi muuta suurinta rokotetuottajaa, Moderna ja Pfizer, perustavat tuotteensa
suosittuun mRNA-tekniikkaan ja vaativat useita annoksia - eli ihmisten on saatava
"päivitys" 6 -12 kuukauden välein. Se on jatkuva hoito, jonka pohjana on yksi mRNAalusta. [iii]
Räikeän ja tappavan petoksen lisäksi lääkeyhtiöt tekevät miljardien dollarien lisätulot mRNArokotteilla, jotka vaativat loputtoman sarjan jatko-injektioita. Geeniterapiainjektioiden takana olevat
sanovat jo, että ihmiset tulevat tarvitsemaan vuosittaisia pistoksia.
Nämä "rokotteet" niihin liittyvine rokotepasseineen ovat pedonmerkin edelläkävijöitä. Katso
edellinen postini, jossa puhun tämän passin vaaroista ja niihin liittyvistä globalistien
transhumanistisista tavoitteista.
EN sano, että nykyiset rokotteet tai rokotepassit olisivat pedonmerkki; ne eivät todellakaan ole.
Kuitenkin Ahdistuksen puoliväliin mennessä ne tulevat johtamaan suoraan pedonmerkkiin.
Ennenkuin siirrät minut villien salaliittohörhöjen roskikseen, ole hyvä ja tee oma tutkimuksesi.
Seuraavassa joitakin paikkoja, joista voit alkaa nähdä, mistä puhun.
Leo Hohmann'in artikkelit tästä aiheesta alkaen tästä: CDC keskeyttää Johnson & Johnson'in
injektion vedoten 'harvinaisiin' verihyytymiin, mutta tässä se, mitä sinulle ei kerrota. Ja sitten hänen
seuranta-artikkelinsa rokotteista: TUTKIMUS: Sairauden ja kuoleman kolmatta aaltoa tulevat
vallitsemaan täysin rokotetut. Molemmat ovat erinomaisia ja informatiivisia artikkeleita.
Peter Koenig, maailmanlaajuisesti tunnettu luennoitsija ja entinen WHO:n vanhempi ekonomisti, on
kirjoittanut useita artikkeleita, joissa paljastetaan rokotteiden vaarat ja globalistien rooli niiden
takana. Napsauta tähän päästäksesi sivulle, jolla luetellaan, mitä hän on kirjoittanut asiasta. Vaikka
ei ole uskova, hän on samaa mieltä monien profetia-asiantuntijoiden kanssa, jotka puhuvat näistä
samoista asioista.
Peter Koenig'in viimeisin artikkeli, Varokaa Covid-PCR-testausta ja armotonta ”rokota rokota
rokota” -kampanjaa, on ehdottomasti täytyy-luettavaa (luettavissa 51 kielellä, myös suomeksi).
Sitten on Dr. Michael Yeadon, Pfizer'in entinen varatoimitusjohtaja ja allergiatutkimusjohtaja, joka
vietti alalla 32 vuotta johtaen uusien lääkkeiden tutkimusta. Lue hänen haastattelunsa otsikolla:
EXCLUSIVE - Entinen Pfizer VP: ”Hallituksesi valehtelee sinulle tavalla, joka voi johtaa
kuolemaasi" Tohtori Michael Yeadon puhui nämä hyytävät sanat haastattelun aikana:
”Ja koska en osaa kuvitella viatonta selitystä millekään vaiheelle: variantit,
täydennysrokotteet, ei sääntelytutkimuksia ... en vain osaa kuvitella viatonta selitystä;
kuvaillut vaiheet ja kuvailtu skenario ja tämän väärän ongelman välttämätön eräänlainen
ratkaisu tähän väärennettyyn ongelmaan sallii juuri kuvailemani: tuntemattomat ja
tarpeettomat geenisekvenssit ruiskutetaan mahdollisesti miljardien ihmisten käsivarsiin ilman
syytä.”

“Olen hyvin huolestunut… että tätä reittiä käytetään väestön massavähentämiseen
(mass depopulation), koska en osaa kuvitella mitään viatonta selitystä."
Kuten edellä mainitsin, JD Farag on tutkinut tätä asiaa laajasti. Hänen profetiapäivityksensä 4.
maaliskuuta 2021 on katsomisen arvoinen tämän suhteen. Tässä päivityksessä hän lainaa
kristittyä lääkäriä, tohtori Sherri Tenpenny, joka varoittaa kaikkien COVID-19-rokotteiden vaaroista.
JD antaa linkin Sherri'n koko videoon, mutta YouTube on sittemmin poistanut sen, koska se oli
vastoin heidän "yhteisöstandardejaan".
Menkäämme vielä CDC:n sivustolle, jossa he ilmoittavat sivun alaosassa, että 3005 ihmistä on
kuollut COVID-19-rokotteista.
Mieleeni tulevat seuraavat kysymykset:
1. Miksi hallitus ja "heränneet (woke)" yritykset painostavat ihmisiä niin kovasti ottamaan rokotteen
tautiin, jonka toipumisaste on 99,5% kaikilla alle 65-vuotiailla ja 95% sitä vanhemmilla?
2. Miksi CDC lopettaa yhden rokotteen kuuden vakavan verihyytymän ja yhden kuoleman
perusteella samalla, kun sallii mRNA-rokotusten jatkua, mikä on johtanut 3005 ihmisen kuolemaan
heidän itsensä ilmoittamien lukujen mukaan?
3. Miksi sosiaalinen media kieltää kaikki raportit, jotka varoittavat rokotteiden vaaroista, jotka ovat
aiheuttaneet 3005 kuolemaa ja yli 7971 vakavaa lääketieteellistä vammaa?
4. Jos rokotteet toimivat, niin miksi jotkut lääketieteen ammattilaiset ennustavat, että tuleva
flunssakausi vaikuttaa pahiten niihin, jotka ovat saaneet tuplainjektiot Moderna'lta ja Pfizer'ilta?
(katso tästä)
Päätän tohtori Sherri Tenpenny'n sanoilla, joita J D Farag lainasi profetiapäivityksessään 14.
maaliskuuta 2021:
”En voi kertoa teille, kuinka moni sanoo: 'En halua kuulla siitä, anna vain minulle pistos.
Haluan palata mukavaan elämääni.' Joten, vaihdat todennäköisesti elinikäiseen sairauteen,
mahdollisesti jopa kuolemaan, että sinulla olisi tuo mukavuus ja pääsisit lentokoneeseen ja
voisit mennä kauppaan. Ihmisten on todella tiedettävä tästä.”
”Olen viime vuoden aikana tehnyt tästä yli 400 haastattelua. En ole ollut siitä hiljaa, eikä
minulla ole paljon muita ihmisiä." Ja sitten hän sanoo tämän: "Ihmisten on todellakin
annettava henkensä Jumalan, ei lääkkeiden, käsiin."
Tiedä, että en lainkaan halunnut kirjoittaa tätä postia. Tärkein palvelutyöni on puolustaa
premillennialismia ja tempausta ennen vihaa. Rakastan kirjoittaa näistä asioista ja haluaisin paljon
mieluummin tehdä sitä, kuin kirjoittaa näistä vaaroista.

Tunnen kuitenkin olevani pakotettu varoittamaan jokaista, joka voisi kiinnittää huomiota ns.
COVID-19-rokotteiden vaaroihin. Jos CDC itse raportoi 3005 kuolemaa näiden injektioiden vuoksi,
niin uskon, että määrä on varmasti paljon suurempi, emmekä vielä tiedä pitkäaikaisia vaikutuksia.
Jeesus tulee pian! Maranata!!
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