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PCR-testin pätevyyttä on kyseenalaistettu kuukausien ajan, 

ellei julistetun covid-19-plandemian alusta lähtien ja myös 

WHO:n taholta viime aikoina. Tätä testiä pakotetaan meille 

kuitenkin yhä enemmän ja enemmän. Tämä huolimatta siitä, 

että yhä enemmän tieteellistä näyttöä tulee esiin, että testi on 

ehdottomasti sopimaton määrittämään, onko henkilö "saanut 

tartunnan" covid-19-viruksesta. Joidenkin tutkijoiden mukaan vääriä positiivisia on jopa 90%. 

Lisäksi positiivinen 97 prosentissa tapauksista ei tarkoita, että kohtaat oireita. Varsinkin nuorilla 

ja ihmisillä, joilla ei ole muita sairauksia, on harvoin oireita.

Toisaalta länsimaat, etenkin Eurooppa ja Yhdysvallat, pyrkivät loputtomasti rokottamaan-

rokottamaan-rokottamaan - ja aineella, jota ei edes voida luokitella rokotteeksi, nimittäin 

uudentyyppisellä ns. ”geeniterapialla”, mRNA-tyyppinen injektiolla, joka vaikuttaa ihmisen 

genomiin ja todennäköisesti ihmisen DNA:han. (mRNA tarkoittaa messenger- 

ribonukleukihappo.)

Tätä hoitoa ei ole testattu. Ei olennaisen tärkeitä eläinkokeita. Muutamissa freteillä ja rotilla 

tehdyissä kokeissa kaikki koe-eläimet kuolivat. Elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) tunnustaa  

nykyisen kansanterveyden hätätilan

vakavuuden ja on myöntänyt niin kutsutun

hätätilaluvan (Emergency Use Application =

EUA) sellaiselle, joka itseasiassa on

geeniterapia eikä rokote. Siksi enemmät

eläinkokeet ohitettiin ja tämä kokeileva

geeniterapia, mRNA-tyyppiset pistokset

menivät suoraan ihmisille - jotka nyt toimivat

marsuina.
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Nähdäksesi tämän hoidon suunnattomat riskit ja vaarat, katso hiljattainen exclusive-haastattelu 

Lifesitenews.com'illa (7.4.2021), jossa entinen Pfizer'in VP ja hengitystutkimuksen  johtaja Mike 

Yeadon sanoo ”Hallituksesi valehtelee sinulle tavalla, joka voi johtaa kuolemaasi.” Katso koko 

haastattelu täältä.

Näyttää siltä, että ns. rokotukset ja testaus ovat käänteisesti verrannollisia, eli mitä harvemmat

vapaaehtoisesti rokottautuvat, sitä enemmän hallitukset pakottavat tätä väärää PCR-

testiä väestölle. Monissa maissa, esimerkiksi Sveitsissä, hallitukset "sallivat" koulujen testata 

koululaisia sekä myös päiväkoteja jopa neljä kertaa kuukaudessa ja yritykset voivat tehdä 

samoin "työtovereiden turvallisuuden" vuoksi – sillä ei väliä, että monissa maissa useimmat 

työskentelevät edelleen kotitoimistossaan. Jos et suostu testiin tai hyvin kyseenalaiseen 

rokotukseen, se voi johtaa irtisanomiseen - työpaikkasi menettämiseen. Niin synkkää ja 

aavemaista tästä covid-hulluudesta on tullut,  

Nyt he ovat esitelleet apteekkien myymiä tai jakamia ”itsetestaussarjoja”. Huolimatta vahvasta 

propagandasta suurin osa näistä valtion ostamista ja subventoimista testeistä pysyy apteekkien

hyllyillä, koska yhä harvemmat ovat halukkaita alistumaan tälle hulluudelle. Kaiken lisäksi joudut

raportoimaan vain positiivisen itsetestin tuloksen - niin sanotun "tartuntaprosentin" laskemiseksi 

jo ennestään väärän kuvan edelleen vääristämiseksi ylöspäin. –  Eikä kukaan näytä kysyvän 

miksi. Tai jos kysyvät, niin eivät TARPEEKSI KOVALLA ÄÄNELLÄ.

Tietysti, mitä suurempi on covid-positiivisten lukumäärä, sitä suurempi on halu rokottaa, niin 

propaganda olettaa ja jos halua ei ole, sitä paremmat perustelut uusille sulkemisille, pelottelun 

lisäämiselle - ja jälleen - ehkä - enemmän halua rokottautua. Kuten näet - kaikki toimet lisäävät 

pelkoa ja lopulta tuovat "enemmän rokotuksia". Näyttää siltä, että valtioille on annettu 

rokotuskiintiöt, jotka niiden on täytettävä, eikä näytä löytyvän tarpeeksi voimakasta pakkoa, että

ihmiset saataisiin alistumaan tähän kauheaan testaamattomaan pistokseen.

LUE LISÄÄ:   COVID – Bioethics, Eugenics and “Death Panels”: “A Warning” 

Jopa Yhdysvaltain huippulääkäri tohtori Anthony Fauci ilmaisee epäilynsä rokotteiden 

tehokkuudesta. Katso täältä 

Voidaan myös kysyä, miksi Eurooppa ja Yhdysvallat eivät salli Venäjän Sputnik V:tä tai jotakin 

kansainvälisesti käyttöönotetuista kiinalaisista rokotteista? - Ehkä siksi, että nämä rokotteet ovat

todellisia rokotteita, jotka perustuvat vuosikymmenien kokemukseen, perinteinen menetelmä 

heikon tai kuolleen viruksen injektoimiseksi, joka reagoi kosketuksissa elävän viruksen kanssa 

ja luo vasta-aineita immuniteetin luomiseksi - vaikuttamatta DNA:hasi?
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On yhä selvempää, että tämän raivokkaan testaus- ja rokotusriehan takana on erikoinen 

agenda. Kaiken huipuksi ja päästäksemme lähemmäksi syytä kaikelle, tuore raportti kertoo 

(vielä vahvistamatta), että Johns Hopkinsin yliopiston mukaan sinut voidaan rokottaa PCR-

testillä jopa tietämättäsi (11. huhtikuuta 2021 ). Tässä sitä ollaan. Katso täältä lisätietoja .

Joten miksi ”rokotus” on niin tärkeää? - Ja erityisesti rokotus mRNA-tyyppisellä injektiolla – 

miksi? Yksi syy voi olla tämä: kuten Daily Mail ja RT  raportoivat. 

Pentagonin tutkijat paljastavat mikrosirun, joka tunnistaa COVID-19:n kehossasi. 

Teknologian kehitti puolustusalan edistyneiden tutkimusprojektien virasto (DARPA), joka toimii 

Pentagonin alaisuudessa. Mikrosiru herättää varmasti huolta joissakin, että valtion virasto 

istuttaa mikrosirun kansalaiseen. Ja kuka tietää, mitä muuta mikrosiru tekee kehossasi. Mikään 

DARPA:sta tuleva ei ole niin hyväntahtoista, kuin uskotellaan, eikä se varmasti ole houkutus 

eikä vakuuttaja ihmisille, jotka eivät missään tapauksessa halua saada covid-pistosta.

Lisäksi näiden testaamattomien toksiinien sivuvahingot, välittömät haittavaikutukset ovat jo 

suuruusluokkaa suuremmat kuin tavanomaisissa rokotuksissa. Defender (Children's Health 

Defense - CHD) luetteloi CDC:n tilastotiedot siitä, että rokotteiden haittatapahtumien 

raportointijärjestelmä (VAERS) sai tietoja, että 14. joulukuuta 2020 ja 1. huhtikuuta 2021 

välisenä aikana ilmoitettiin yhteensä 56869 haittatapahtumaa, mukaan lukien 2342 

kuolemantapausta - kasvua 93 edelliseen viikkoon verrattuna - ja 7971 vakavaa 

loukkaantumista, 245 enemmän kuin samana ajanjaksona. Tämä on uusin CDC:ltä .

CDC :n mukaan nämä luvut ovat suuresti aliraportoituja.

Tammikuussa 2019 WHO määritti kasvavan rokotekriitikoiden määrän yhdeksi kymmenestä 

suurimmasta uhasta globaalille terveydelle ja ennennäkemättömän koronarokotusfiaskon 

jälkeen rokotteiden hylkääjien määrä on suuresti 

lisääntynyt. Samaan aikaan vastarintaa tulee esiin jopa 

konventionaalisessa lääketieteellisessä yhteisössä. 

WHO:n neropatit vaativat kuitenkin edelleen 

epärealistista vähintään 70 prosentin rokotusastetta.

Miksi tämä valtava painostus rokottamaan? Tiedämme, 

että covid-19 -kuolleisuus on verrattavissa tavalliseen 

flunssaan. Katso tohtori Fauci vertaisarvioidussa 

Navigoiminen tuntemattomassa. Tohtori Yeadonia 
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kuunneltuamme tiedämme myös, että rokotukset ovat tarpeettomia, koska saatavilla on monia 

tehokkaita ehkäiseviä ja parantavia lääkkeitä.

Välittömien sivuvaikutusten lisäksi keskipitkän ja pitkän aikavälin sivuvahingot voivat olla paljon 

merkittävämpiä. Tohtori Yeadon, Pfizerin entinen varapresidentti, kertoo, että kahden tai kolmen 

vuoden luluttua voimme nähdä massiivisia kansanmurhan kaltaisia kuolemia mRNA-tyyppisistä 

injektioista. Katso tämä 

On yhä selvempää, että tämän covid-rokottamisen takana on jättiläismäinen eugenistinen  

ohjelma. Tämän on viime aikoina tunnustanut myös Saksan johtava ihmisoikeusasianajaja, 

tohtori Reiner Füllmich, jäsen Corona Investigative Committee'ssa, joka tutkii 

maailmanlaajuisesti syytteitä covid-rokotusten petollisesta raportoimisesta, covid-testaamisesta 

ja johtamisesta petollisiin ”tapaus lukuihin” - ja massiiviseen pyrkimykseen lisätä pelkoa 

väestössä. Hän ja hänen tiiminsä ovat käynnistämässä useita ryhmäkanteita Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa sekä useita oikeusjuttuja yksityishenkilöitä ja instituutioita vastaan Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa. Hän kutsuu näitä tulevia oikeudenkäyntejä ”Nürnberg 2:ksi” toisen 

maailmansodan jälkeisten Nürnbergin oikeudenkäyntien jälkeen.

Äskettäisessä haastattelussa (12. huhtikuuta 2021) tohtori Füllmich sanoi näkevänsä valon 

tunnelin päässä. Hän sanoi myös Coronan toimenpiteistä:

”Nämä ovat pahimmat koskaan tehdyt rikokset ihmiskuntaa vastaan. Ne harvat, jotka vielä 

osaavat ajatella itsenäisesti, noin 10–20 prosenttia väestöstä, tietävät, ettei kysymys ole 

koskaan ollut viruksesta eikä ihmisten terveydestä, vaan maailman väestön massiivisesta 

vähentämisestä ja täydellisestä valvonnasta.” - Katso koko haastattelu täältä. 

Lisää tähän kauhistuttavan tappavaan tulevaisuuteen rokotteista ehkä sadoille miljoonille 

ihmisille, että lisää mRNA-tyyppisiä aineita istutetaan ihmisiin, vanhempiin ja nuorempiin, 

mukaan lukien lapsiin heidän tietämättään toistuvilla testeillä - ja joissakin maissa jopa 

pakollisilla toistuvilla testeillä.

Jos käytämme kokeneen tohtori Mike 

Yeadon'in, entisen Pfizer'in tutkimusjohtajan

sanoja, voimme joutua joukkokuolemaan –

suorastaan kansanmurhaan - muutamassa

vuodessa.

Ja tämä lisäksi sosiaalisille, taloudellisille ja

terveydellisille vahingoille, joita ovat jo jatkaneet
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väärät covid-tiedot ja hallituksen pelkoa herättävä valehteleminen, joka jättää satoja miljoonia 

kurjuuteen, epätoivoon ja täydelliseen nälänhätään - mikä johtaa kuolemaan.

Onko massiivinen väestön vähentäminen tämän koronapetoksen tavoite?

Ole siis tietoinen vieläkin suuremmasta riskistä hyväksyä jatkuva kutsu testaamaan, 

testaamaan ja vieläkin testaamaan. Ole valpas ja tietoinen ja seuraa valoa.

*

Huomautus lukijoille: napsauta ylä- tai alapuolella olevia jakopainikkeita. Lähetä tämä artikkeli 

edelleen sähköpostilistallesi. Crosspost blogisivustollasi, Internet-foorumeilla. jne.
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