Suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuodessa

Kun COVID-rokote injektoidaan käsivarteesi, tiedämme nyt, että vain 25% siitä jää käsivarteesi. Imusuonistojärjestelmäsi kerää loput 75% rokotteesta syöttäen nämä pienet lähetti-RNA-paketit verenkiertoosi. Yksi pieni Modernan annos sisältää jopa 40 triljoonaa mRNA-molekyyliä. 40 triljoonaa molekyyliä ruiskutetaan käteesi. 75% näistä pienistä paketeista menee imusuoniston kautta verenkiertoosi, vaikka niiden olisi määrä imeytyä soluihin. 

Kun jokin pääsee verenkiertoosi, se voi imeytyä sieltä enää ainoastaan verisuontesi seinämien soluihin. Tämä imeytyminen tapahtuu nyt hiussuonissa. Nämä ovat pienimpiä suonia, joissa verenkierto on hidasta. Nämä pienet geenipaketit imeytyvät verisuonten seinämissä oleviin soluihin, paketit aukeavat, geenit vapautuvat ja kehosi alkaa lukemaan näitä geenejä alkaen tuottamaan triljoonia COVID-piikkiproteiineja. Vaikka olet saanut 40 triljoonaa geeniä, jokainen geeni voi vielä tuottaa monenlaisia COVID-piikkiproteiineja. Piikkiproteiinien tarkoituksena on se, että kehosi tunnistaa sen vieraana proteiinina ja alkaa tuottamaan vasta-aineita sitä vastaan, jotta olisit suojassa koronalta.

Mutta ongelma tulee nyt tässä. Koronaviruksessa tämä piikkiproteiini tulee osaksi viruskapselia. Toisin sanoen, siitä tulee osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Mutta se ei ole viruksessa, vaan sinun soluissasi. Se on tullut osaksi verisuontesi soluseinämän sisäpintaa. Verisuoniasi reunustavien solujen tulisi olla sileitä, jotta veresi pääsee virtaamaan tasaisesti, mutta nyt nämä pienet piikkipalat ovat siellä. Joten verihyytymien muodostuminen on täysin väistämätöntä, koska verisuonissasi kiertelevien verihiutaleiden tarkoituksena on tunnistaa vaurioituneet verisuonet ja pysäyttää niissä tapahtuva verenvuoto. Kun verihiutaleet tulevat paikalle, ne törmäävätkin nyt näihin COVID-piikkeihin. Verihyytymien muodostuminen on täysin väistämätöntä, koska verisuonet tukkeutuvat. Näiden voidaan ennustaa aiheuttavan ongelmia. Nämä piikkiproteiinit tulevat aivan varmasti aiheuttamaan verihyytymiä, koska ne ovat verisuonissasi. Tämä on aivan takuuvarmaa.

Dr. Bhakdi sanoi, että tämä on todistettavissa verikokeella, jota kutsutaan D-dimeeritestiksi, jotta voimme todentaa tämän. Mediassa kerrotut verihyytymät, joiden väitetään olevan hyvin harvinaisia, ovat ns. "suuria" verihyytymiä, joita ilmenee sydämessä ja aivoissa... Nämä "suuret" voidaan havaita TT-kuvissa ja magneettikuvauksessa (MRI). Kun taas nämä verihyytymät, mistä minä puhun, ovat mikroskooppisen pieniä. Ne ovat aivan liian pieniä havaittaviksi skannauksilla. Ainoa tapa tämän varmentamiseen on D-dimeeritestin tekemisessä. D-dimeeritesti näyttää tuoreet verihyytymät. Se ei näytä mitään muuta kuin vain viimeaikaiset verihyytymät. Se ei näytä vanhoja hyytymiä, vaan ainoastaan uudet.

Olen tutkinut tätä omilla potilaillani selvittäen heistä ne, jotka ovat ottaneet 7 päivän sisällä COVID-rokotteen (testi pitää tehdä 4-7 päivän sisällä) ja olen tehnyt heille D-dimeeritestin. Kerään edelleen lisää tietoja, mutta tähän mennessä 62%:lla heistä on löydetty todisteet verihyytymistä. Nämä verihyytymät eivät siis ole harvinaisia. Suurin osa ihmisistä saa verihyytymiä, mutta he eivät edes itse tiedä tästä. Kaikkein hälyttävintä tässä on se, että kehossasi on osia, kuten sydän, aivot, selkäydin ja keuhkot, jotka eivät voi uudistua. Kun nämä kudokset vahingoittuvat verisuonten osalta, kyse on pysyvästä vahingosta.

Minulla on nyt 6 potilasta vastaanotollani, joilla on alentunut ponnistelutoleranssi (RET). He hengästyvät paljon normaalia nopeammin. Eräs potilaani tapasi kävellä vastaanotolleni viikoittain 3 kilometrin matkan ongelmitta, mutta nyt hän hengästyy pahemman kerran jo 300 metrin jälkeen ja tätä on kestänyt 5 kuukauden ajan. Tämä D-dimeeritesti todistaa, että suurimmalla osalla rokotetuista on näitä verihyytymiä.

Nämä 6 potilasta, joilla on nyt tämä RET. Mitä heille on tapahtunut? Tuhannet pienet hiussuonet ovat sulkeutuneet kokonaan heidän keuhkoissaan. Pelottavaa ei ole vain se, että he hengästyvät, vaan se, että merkittävä määrä keuhkojesi verisuonista jää pois käytöstä. Sydämesi joutuu nyt pumppaamaan entistä kovemmin yrittäessään saada verta keuhkoihisi. Tätä kutsutaan keuhkovaltimoiden hypertensioksi. Keuhkojesi verenpaine nousee korkeaksi, koska veri ei pääse enää virtaamaan tukkeutuneiden suonien takia. Järkyttävintä tässä on nyt se, että ihmiset, joilla on keuhkovaltimoiden hypertensio, kuolevat yleensä 3 vuoden sisällä sydämen oikean puolen pettämiseen.

Suuri huolenaiheemme on siis se, että nämä rokotteet aiheuttavat pysyvää vahinkoa. Ja pahin on vasta tulossa, koska tietyt kehossasi olevat kudokset, kuten suolisto, maksa ja munuaiset uudistuvat aika hyvin, kun taas aivot, selkäydin, sydänlihas ja keuhkot eivät uudistu. Kun ne vahingoittuvat, se on pysyvää. Kaikki nämä nuoret, joilla on nyt sydänlihasongelmia, heidän sydän on pysyvästi vaurioitunut. Vakavuudesta riippumatta, he eivät enää pysty toimimaan normaalisti, koska sydänlihas ei uudistu.

Tämä on hirvittävä huolenaiheemme. Eikä ainoastaan pitkän aikavälin synkän ennusteen osalta, sillä jokainen uusi piikki tulee vain lisäämään tätä vahinkoa entisestään, jolloin vahinko tulee vain kasvamaan kumulatiivisesti...

