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Mistä on oikeasti kyse

● väitetty koronaviruspandemia on täysi valhe ja petos

● väite että SARS-CoV-2 -virus on olemassa ja että se aiheuttaa 
sairautta on valhe ja petos

● petoksen ja valheiden perusteella määrätyt toimet ovat rikos

● kansainvälinen lakimiesryhmä on todennut että kyse on 
rikoksesta ihmisyyttä vastaan *

* Lakimies Reiner Fuellmichin puhe 3.10.2020
https://tokentube.net/v/2776533823/RIKOS-IHMISYYTT%C3%84-VASTAAN---Rapsodia-fi--tekstitys

https://tokentube.net/v/2776533823/RIKOS-IHMISYYTT%C3%84-VASTAAN---Rapsodia-fi--tekstitys


  

Ei todisteita viruksen 
olemassaolosta

● väitetyn SARS-CoV-2 -viruksen ei ole todistettu olevan olemassa 
eikä sen ole todistettu aiheuttavan mitään sairautta

● väitetyt tartunnat eivät ole mitään tartuntoja vaan positiivisia 
tuloksia testeistä jotka eivät testaa mitään virusta

● kuolinsyyksi on merkitty ”Covid-19” riippumatta todellisesta 
kuolinsyystä

● kaikki väitettyyn koronavirukseen liittyvät tartuntatilastot ja 
kuolintilastot ovat vääriä



  

● tutkimukset joissa väitetään että virus on eristetty ovat 
soluviljelytutkimuksia jotka eivät todista minkään viruksen 
olemassaoloa

● todellisuudessa minkään väitetyn viruksen ei ole koskaan 
todistettu olevan olemassa eikä niiden ole koskaan todistettu 
aiheuttavan mitään sairautta

● kaikkien väitettyjen virusten genomit ovat keinotekoisesti 
kyhätty tietokoneella kuvitteellisen viruksen teoreettiseen 
genomiin jollaista ei todellisuudessa ole olemassa

● virustestit eivät testaa mitään todellisuudessa 
olemassaolevaa virusta

● oireet ja epidemiologiset havainnot eivät osoita aiheuttajaa



  

Virologia on täyttä petosta



  

Virologit väittävät viruksista:
● virus on proteiinipäällysteinen partikkeli joka sisältää geneettistä 

materiaalia (RNA tai DNA)

● virukset leviävät kehon eritteiden välityksellä esim hengityksen ja 
kosketuksen kautta

● virukset tunkeutuvat soluihin, monistavat itseään ja aiheuttavat solujen 
hajoamisen

● virusten olemassaolo ja patogeenisuus on todistettu tieteellisillä 
menetelmillä

Mikään edellämainituista virologien väitteistä
ei pidä paikkaansa. Edes virusten olemassaolosta
ei ole mitään tieteellisesti päteviä todisteita!



  

Todellisuus:
● virologit eivät ole KOSKAAN todistaneet virusten 

olemassaoloa ja patogeenisuutta tieteelliset vaatimukset 
täyttävillä menetelmillä

● tieteeseen kuuluu tehdä suoritetuista kokeista myös 
kontrollikokeet sen todistamiseksi toimiiko käytetty metodi, 
vääristyykö tulos tai saadaanko aikaan itse toivottu tai 
tavoiteltu tulos

● virologit eivät ole koskaan eristäneet ja puhdistaneet viruksia 
ihmisen, eläimen tai kasvin nesteistä tai kudoksista

● oireet ja epidemiologiset havainnot eivät osoita aiheuttajaa



  

Mitä virologit kutsuvat eristämiseksi



  

Sanakirjan määritelmä sanasta 
”eristäminen”

”erottaa muista asioista puhtaan tai vapaan tilan saavuttamiseksi”



  

"Vuodesta 1954 virologit ovat ottaneet puhdistamattomia näytteitä suhteellisen 
harvoilta ihmisiltä, yleensä vähemmältä kuin kymmeneltä, joilla on samanlainen 
sairaus. Sitten he minimaalisesti prosessoivat tämän näytteen ja siirtävät tämän 
puhdistamattoman näytteen kudosviljelmään jossa on yleensä neljästä kuuteen 
toisentyyppistä materiaalia – kaikkea mitkä sisältävät identtistä geneettistä materiaalia 
kuin siinä mitä kutsutaan ”virukseksi.” Kudosviljelmä näännytetään ja myrkytetään ja 
luonnollisesti hajoaa monentyyppisiksi partikkeleiksi, jotkin niistä sisältävät 
geneettistä materiaalia. Kaikkea tervettä järkeä, logiikkaa, kielenkäyttöä ja tieteellistä 
eheyttä vastaan tätä prosessia kutsutaan ”viruksen eristämiseksi”.

Sitten tämä monista lähteistä geneettisiä fragmentteja seisältävä keitos alistetaan 
geneettiselle analyysille joka sitten tietokone-simulaation prosessissa luo oletetun 
sekvenssin oletetusta viruksesta, niin sanotun in silico -genomin. Yhdelläkään kerralla 
ei todellista virusta ole varmistettu elektronimikroskopialla. Yhdelläkään kerralla ei ole 
irrotettu ja sekvensoitu genomia todellisesta viruksesta. Tämä on tieteellinen petos. 
Havainto, että puhdistamaton näyte – siirrettynä kudosviljelmään myrkyllisten 
antibioottien, naudan sikiökudosten, lapsiveden ja muiden kudosten kanssa – tuhoaa 
munuaiskudoksen siihen mitä siihen on laitettu, on annettu todisteeksi viruksen 
olemassaololle ja patogeenisuudelle. Tämä on tieteellinen petos."

Lausunto viruksen eristämisestä:
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/02/26/lausunto-viruksen-eristamisesta/

Ote lausunnosta viruksen eristämisestä

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/02/26/lausunto-viruksen-eristamisesta/


  

On useita tutkimuksia joissa puhutaan koronaviruksesta, nCoV-2019:ta, SARS CoV-2:sta ja 
Covid-19:sta. Kun tutkijoilta kysytään näyttävätkö elektronimikrokuvanne puhdistetun 
viruksen vastaus on: EI, me emme ole eristäneet emmekä puhdistaneet virusta vaan se on 
soluviljelmässä tuotettu ja kuvattu.



  

Michael Laue Robert Koch Instituutista

”En ole tietoinen tutkimuksesta jossa eristetty 
SARS-CoV-2 puhdistettiin”



  

Millä perusteella kuvissa 
havaitut partikkelit ovat

● sairautta aiheuttavia viruksia

● hajoavien solujen omia struktuureja tai muita menettelyn 
tuottamia artefakteja?

eivätkä



  



  

* The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and 
SARS Viruses,” Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May

● Ei ole olemassa tieteellisesti hyväksyttyä toimintatapaa erottaa 
partikkelia joka ilmaantuu soluviljelmien hajoavista soluista tai 
muista soluviljelmiin lisätyistä geneettistä materiaalia sisältävistä 
lähteistä ulkoapäin tulevasta ”viruksesta”

● ”Huomattava yhtäläisyys solunulkoisten vesikkeleiden ja virusten 
välilä on aiheuttanut melkoisesti ongelmia tutkimuksissa jotka 
keskittyvät analysoimaan solunulkoisten vesikkeleiden irtoamista 
virusinfektioiden aikana” *

● ”Luotettavaa menetelmää joka voi todella taata täydellisen 
erottamisen (solunulkoiset vesikkelit viruksista) EI OLE 
OLEMASSA” *



  

● Ulkonäkö voi johtaa harhaan – Covid-19 -negatiivisissa 
munuaiskoepaloissa viruksenkaltaisia inkluusioita 
elektronimikroskopiassa 1

● Mahdollisuus sekaannukselle koronaviruspartikkeleiden ja 
normaalien solujen komponenttien kanssa oli korostettu 
yksityiskohtaisessa CDC:n ultrarakenteellisessa tutkimuksessa 
SARS-CoV:n vastuusta vuoden 2003 SARSin leviämisessä 2

1) Appearances Can Be Deceiving – Viral-like Inclusions in COVID-19 Negative Renal Biopsies by 
ElectronMicroscopy. Clarissa A. Cassol, 1 Neriman Gokden, 2 Christopher P. Larsen, 1 and 
Thomas D. Bourne 1 KIDNEY360 1: 824–828, 2020.

2) GoldsmithCS, Tatti, TD, Ksiazek TG, Rollin PE, Comer JA, Lee WW, Rota PA, Bankamp B, Belini 
WJ, Saki, SR: Ultrastructural characterization of SARS coronavirus. Emerg Infect Dis 10: 320-
326, 2004.



  

● CDC tiesi vuonna 2004 että tutkijat eivät tienneet 
luotettavasti mitä nämä partikkelit olivat. Siitä lähtien ei ole 
kuulunut sanaakaan tästä

● virologit käyttävät näitä kuvia todisteena viruksen 
olemassaolosta

● se on petos joka perustuu roskatieteelle kuten kaikki 
muukin ”Covid-19:ta” liittyvä



  



  

● SARS-CoV-2:n ominaisuuksien tai 
ulkonäön omaavaa partikkelia ei 
ole havaittu ”viljelyssä” 
ennenkuin proteiinia sulattavaa 
entsyymiä nimeltä trypsiini on 
lisätty sekoitukseen *

● trypsiini sulattaa uloimman 
proteiinipäällysteen partikkeleista 
josta seuraa väitetylle SARS-CoV-
2:lle ominainen ”piikkiproteiini” -
ulkonäkö

* Caly et al, Med J Aust 2020, June; 212 (10) p. 459-462 PMID 3223727. Isolation and Rapid sharing of 
the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with Covid-19 in Australia.



  

Kontrollikokeet kumoavat 
koko virologian perustan



  

● soluviljelmistä tehdyt kontrollikokeet osoittavat että soluviljelmien 
hajoaminen, joka on annettu todisteeksi virusten olemassaololle ja 
patogeenisuudelle, tapahtuu virologien menettelystä johtuen eikä 
mistään oletetusta viruksesta

● vuodesta 1954 lähtien virologien käyttämät soluviljelmät eivät 
todista minkään viruksen olemassaoloa 1,2,3

● Saksan korkeimman oikeuden päätös vei pohjan koko virologialta 
”tuhkarokkovirus-oikeudenkäynnissä” vuonna 2016 4

1) Propagation in Tissue Cultures of Cytopathogenic Agents from Patients with Measles.
John F. Enders, Thomas C. Peebles. First Published June 1, 1954
https://viroliegy.com/2021/09/27/enders-measles-paper-1954/

2) Measles Virus: A Summary of Experiments Concerned with Isolation, Properties, and Behavior. John F. 
Enders, Thomas C. Peebles, Kevin McCarthy, Milan Milovanović, Anna Mitus, and Ann Holloway Am J 
Public Health Nations Health. 1957 Mar; 47(3): 275–282.

3) CPE – Control Experiment – 21 April 2021 – English version
https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f

4) Tri Stefan Lanka kumoaa kaikki väitteet virusten olemassaolosta
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/01/10/tri-stefan-lanka-kumoaa-kaikki-vaitteet-virusten-olemas
saolosta/

https://viroliegy.com/2021/09/27/enders-measles-paper-1954/
https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/01/10/tri-stefan-lanka-kumoaa-kaikki-vaitteet-virusten-olemassaolosta/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/01/10/tri-stefan-lanka-kumoaa-kaikki-vaitteet-virusten-olemassaolosta/


  

Tri Stefan Lankan 
kontrollikoe 21.4.2021

● molekyylibiologi tri Stefan Lanka teki 
soluviljelmistä kontrollikokeen *

● soluviljelmien hajoaminen tapahtuu virologien 
vuodesta 1954 lähtien käyttämästä menettelystä 
johtuen eikä mistään oletetusta viruksesta 

● saman hajonneen soluviljelmän lyhyistä 
geenifragmenteista voidaan keinotekoisesti luoda 
minkä tahansa väitetyn viruksen in silico -genomi 

* CPE – Control Experiment – 21 April 2021 – English version
https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f

https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f


  

Tri Stefan Lankan 
kontrollikoe 21.4.2021

CPE – Control Experiment – 21 April 2021 – English version
https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f

https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f


  

7 virologian kumoavaa faktaa
1) peräkkäin järjestämisen tosiasia

2) peräkkäin järjestämistä koskevien kontrollikokeiden 
puuttumisen tosiasia

3) peräkkäin järjestäminen tapahtuu vain 
ajatusrakennelmien avulla

4) viruksia ei ole koskaan nähty 
ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin 
olevissa nesteissä

5) niiden struktuurien koostumusta, joita virologit 
väittävät viruksiksi, ei ole koskaan kuvailtu 
biokemiallisesti

6) elektronimikroskooppiset valokuvat, joita väitetään 
viruksiksi, ovat tunnettuja tyypillisiä artefakteja tai 
solujen omia struktuureja

7) virologien eläinkokeet kumoavat virusten 
olemassaoloväitteet

7 virologian kumoavaa faktaa
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/07/1
2/7-virologian-kumoavaa-faktaa/

 

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/07/12/7-virologian-kumoavaa-faktaa/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/07/12/7-virologian-kumoavaa-faktaa/


  

Miten eristäminen kuuluu tehdä

tutkittavavan kohteen erottamiseksi muista asioista näyte 
maseroidaan, suodatetaan ja ultrasentrifugoidaan



  

Viruksia ei ole löydetty 
tälläkään menetelmällä!



  

Vuonna 1997 Pasteur Instituutin haastattelussa* väitetyn HIV-viruksen eristämisestä 
tunnetulta tri Luc Montagnierilta kysyttiin: ”Mutta tulee kohta jossa virus täytyy 
karakterisoida. Mitä ovat ne proteiinit joista se koostuu?

Tri Luc Montagnier vastasi: ”…viruksen proteiinien analysointi vaatii massatuotantoa 
ja puhdistusta. Sen tekeminen tarpeellista.”

Molemmat Montagnier vuonna 1983 ja Gallo vuonna 1984 väittivät puhdistaneensa 
”HIVin” käyttämällä tunnettua tiheysgradientteihin juovittumista. Kuitenkaan 
kumpikaan ei julkaissut todisteita sen todistamiseksi että se mitä he kutsuivat 
”puhdistetuksi virukseksi” sisältäisi minkään kuvauksen mukaista partikkelia, 
viruksen kaltainen, ei viruksen kaltainen tai minkään muun kuvauksen mukaista.

Pasteur Instituutin haastattelussa Montagnierilta kysyttiin myös puhdistiko hän HIV:in. 
Huolimatta ”puhdistetun” viruksen väitteestä 1983 tutkimuksessaan hän vastasi: 
”Toistan me emme puhdistaneet”. Kun Montagnierilta kysyttiin puhdistiko Gallo? Hän 
vastasi: ”En tiedä puhdistiko hän oikeasti. En usko niin”.

Koska oman tunnustuksensa mukaan Montagnier ei puhdistanut partikkeleita joita hän 
väitti HIV:iksi hänellä ei ollut perusteita väittää että hän oli tunnistanut tiettyjä 
proteiineja HIViksi ja siten uudeksi virukseksi.

Montagnierin haastattelussa ilmaissuista epäilyistä huolimatta Gallo ja hänen 
kollegansa väittivät vuonna 1984 puhdistaneensa HIVin, mutta kuten Montagnierilla, 
hänellä ei ollut elektronimikroskooppisia todisteita partikkeleiden olemassaololle tai 
puhtaudelle ”puhdistetussa” näytteessä.

* http://www.theperthgroup.com/RESPONSE/ParenzeeEPEIsolationSACCourt.pdf

http://www.theperthgroup.com/RESPONSE/ParenzeeEPEIsolationSACCourt.pdf


  

"Emme ole koskaan nähneet viruspartikkeleita [HIV] 
puhdistetussa virus [gradientissa]. Mitä me näimme koko 
ajan oli solujen pirstaleita, ei viruspartikkeleita [HIV]."

Tri Charles Dauget, elektronimikroskopisti
tri Luc Montagnierille ja tri Francoise Barre-Sinoussille

Djamel Tahi, videoitu tri Charles Daugetin haastattelu joulukuussa 2005

Perth Groupin esityksestä kuva #84 toimitettu Australian Korkeimmalle oikeudelle 
todisteena vetoomukseen Andre Chad Parenzeen tuomitsemista vastaan 2006

www.theperthgroup.com/RESPONSE/ParenzeeEPEIsolationSACCourt.pdf



  

”…virus on täysin eksosomi sanan jokaisessa merkityksessä.”
HIV-tutkija tri James Hildreth



  

1) https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/06/18/koronavirus-totuus-pcrsta-sen-keksijalta-ja
-muilta-asiantuntijoilta/

2) https://tokentube.net/v/1998655807/Dr-Kary-Mullis-and-other-experts-reveal-HIV-deception
3) https://tokentube.net/v/3611137479/Dr-Stefan-Lanka-explains-HIV-deception
4) https://tokentube.net/v/1411625716/Dr-Stefan-Lanka—Why-HIV-Has-Never-Been-Isolated
5) https://tokentube.net/v/3615435672/Biologist-Christl-Meyer-HIV-does-NOT-EXIST

● PCR-tekniikan1 keksijä tri Kary Mullis 
kuului 500-jäseniseen 
protestiorganisaatioon jotka 
kyseenalaistivat HIV-AIDS hypoteesin 
narratiivin ja vaati AIDSin aiheuttajan 
uudelleentutkintaa

● Mullis kertoo haastattelussa2 että 
Montagnier ei kyennyt antamaan 
hänelle tutkimusta joka osoittaisi että 
väitetty HIV aiheuttaisi AIDSin

Monet asiantuntijat ovat kiistäneet HIVin olemassaolon 1,2,3,4,5

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/06/18/koronavirus-totuus-pcrsta-sen-keksijalta-ja-muilta-asiantuntijoilta/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/06/18/koronavirus-totuus-pcrsta-sen-keksijalta-ja-muilta-asiantuntijoilta/
https://tokentube.net/v/1998655807/Dr-Kary-Mullis-and-other-experts-reveal-HIV-deception
https://tokentube.net/v/3611137479/Dr-Stefan-Lanka-explains-HIV-deception
https://tokentube.net/v/1411625716/Dr-Stefan-Lanka%E2%80%94Why-HIV-Has-Never-Been-Isolated
https://tokentube.net/v/3615435672/Biologist-Christl-Meyer-HIV-does-NOT-EXIST


  

Kansalaisten tietopyyntöjä terveysvirastoille 
virusten eristämisestä ja vastauksia niihin

28.10.2021 mennessä ainakin 127 terveysviranomaista on vastannut kyselyihin 
SARS-CoV-2 -viruksen eristämisestä ja puhdistamisesta ilman että potilasnäytettä 
on ensin sekoitettu minkään muun geneettisen materiaalin kanssa

Tietopyyntöjä suomennettuna:
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/20/virologian-kulissit-kaatuu/

Päivittyvä sivu tietopyynnöistä ympäri maailmaa: 
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-
the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/20/virologian-kulissit-kaatuu/
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/


  

Christine Massey teki kirjalliset 
pyynnöt MINKÄ TAHANSA ”viruksen” 
eristämisestä ja puhdistamisesta 
potilasnäytteestä maseroimalla, 
suodattamalla ja/tai käyttämällä 
ultrasentrifugiointia tai mitä sanotaan 
kulta-strandardiksi patogeenisen 
mikro- tai nano-organismin 
eristämiseksi ja tunnistamiseksi 
(kenen tahansa tekemänä milloin ja 
missä tahansa maailmassa) CDC:n / 
ATSDR:n johtaja Roger Andohille



  

Tietopyynnöissä esiintyvä yleinen sisältö:
Kaikki CDC:n ja ATSDR:n hallussa tai hallinnassa olevat tutkimukset ja raportit 
”viruksen” puhdistamisesta (maseroimalla, suodattamalla ja ultrasentrifugia 
käyttämällä jota sanotaan myös ”eristämiseksi”) suoraan sairaasta ihmisestä otetusta 
näytteestä jossa näytettä ei ole ensin yhdistetty minkään muun geneettisen 
materiaalin (kuten apinoiden munuaissolujen eli Vero solujen, naudan sikiöseerumin) 
kanssa.

Huomatkaa että en pyydä tutkimuksia/raportteja jossa tutkijat epäonnistuivat epäillyn 
”viruksen” puhdistamisessa kuten:

● viljelivät puhdistamattoman näytteen tai muun puhdistamattoman aineen
● tekivät vahvistamistestin (kuten PCR-testin) kaikesta potilasnäytteen 

RNA:sta tai soluviljelmästä, tai minkä tahansa puhdistamattoman aineen 
geneettisestä materiaalista

● sekvensoivat RNA summan potilasnäytteestä tai soluviljelmästä tai mistä 
tahansa puhdistamattomasta aineesta

● tuottivat elektronimikroskooppikuvia puhdistamattomista asioista

Pyydän yksinkertaisesti tietoja jotka kuvailevat puhdistamisen (erottamisen kaikesta 
muusta potilasnäytteessä kuten muidenkin pienten asioiden puhdistamisessa 
laboratoriokäytäntöjen standardien mukaisesti).

Huomatkaa myös että pyyntöni ei rajoitu tietoihin jotka ovat CDC:n tai ATSDR:n 
tekemiä tai liittyvät CDC:n tai ATSDR:n tekemään työhön. Pyyntöni sisältää minkä 
tahansa tiedon joka sopii yllämainituun kuvaukseen. Esimerkiksi (mutta ei siihen 
rajoitettuna) mikä tahansa, kenen tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa tehty 
vertaisarvioitu tutkimus joka on CDC:n tai ATSDR:n tallentama tai tulostama ja johon 
on mahdollisesti (mutta ei välttämättä) luotettu todisteena sairautta aiheuttavasta 
”viruksesta”.



  

Suorat vastaukset CDC:ltä

Ei ole minkäänlaisia tietoja millekään virukselle. CDC:n 
FOIA johtaja toimitti suorat vastaukset kaikkiin pyyntöihin 
myöntäen että heillä ei ole mitään tietoja millekään 
virukselle, mukaanlukien SARS CoV-2, 2019-nCoV, HIV, 
HPV, XMRV, HTMV-1, HTMV-III/LAV, tuhkarokko, influenssa, 
MERS, ebola, zika tai polio!



  

CDC:n vastauksia tietopyyntöihin 
virusten eristämisestä ja 

puhdistamisesta



  

7. kesäkuuta 2021 CDC myöntää 
että heillä ei ole mitään ”SARS 
CoV-2 tai nCoV-19 -virusta” 
puhdistettuna potilaasta 
maseroimalla, suodattamalla ja 
käyttämällä ultrasentrifugia 
kenenkään toteuttamana, 
missään, koskaan:

Tiedostojemme etsintä ei 
paljastanut yhtään 
tietopyyntöönne liittyvää 
dokumenttia. National Center for 
Immunization and Respiratory 
Diseases ilmoittaa että CDC ei 
puhdista tai eristä mitään COVID-
19 virusta tavalla jota 
tietopyynnön tekijä kuvailee.



  

7. kesäkuuta 2021 CDC 
myöntää että heillä ei ole 
mitään ”HPV -virusta” 
puhdistettuna potilaasta 
maseroimalla, suodattamalla ja 
käyttämällä ultrasentrifugia 
kenenkään toteuttamana, 
missään, koskaan.



  

7. kesäkuuta 2021 CDC 
myöntää että heillä ei ole 
mitään ”tuhkarokkovirusta” 
puhdistettuna potilaasta 
maseroimalla, suodattamalla ja 
käyttämällä ultrasentrifugia 
kenenkään toteuttamana, 
missään, koskaan! Ei eristystä, 
ei puhdistusta eikä 
tuhkarokkoviruksen 
tunnistamista!



  

Kirje CDC:ltä koskien lasten 
ja aikuisten ”immunisaatio 
aikataulua”:

Tiedostojemme etsintä ei 
paljastanut yhtään 
tietopyyntöönne liittyvää 
dokumenttia. National Center for 
Immunization and Respiratory 
Diseases ilmoittaa että CDC ei 
puhdista tai eristä mitään 
”virusta” liittyen mihinkään 
Yhdysvaltojen lasten tai aikuisten 
”immunisaatio aikatauluun” 
liittyvään rokotteeseen tavalla 
jota tietopyynnön tekijä kuvailee.



  

10. kesäkuuta 2021 CDC 
myöntää että heillä ei ole 
mitään ”MERS -virusta” 
puhdistettuna potilaasta 
maseroimalla, suodattamalla 
ja käyttämällä ultrasentrifugia 
kenenkään toteuttamana, 
missään, koskaan:



  

11. kesäkuuta 2021 CDC 
myöntää että heillä ei ole 
mitään ”poliovirusta” 
puhdistettuna potilaasta 
maseroimalla, 
suodattamalla ja 
käyttämällä ultrasentrifugia 
kenenkään toteuttamana, 
missään, koskaan:



  

15. maaliskuuta 2021 CDC:n 
vastaus: Ei tietoja minkään 
”ebolaviruksen” 
eristämisestä ja 
puhdistamisesta 
potilasnäytteestä kenenkään 
toteuttamana missään, 
koskaan.



  

19. maaliskuuta CDC myöntää 
että heillä ei ole tietoja 
minkään ”zikaviruksen” 
eristämisestä tai 
puhdistamisesta 
potilasnäytteestä kenenkään 
toteuttamana missään, 
koskaan.



  

23. maaliskuuta CDC myönsi 
että heillä ei ole tietoja 
minkään ”HIV -viruksen”, 
”hepatiittiviruksen”, 
”sukupuoliteitse leviävän 
viruksen” ja ”TB basilli 
bakteerin” eristämisestä ja 
puhdistamisesta 
potilasnäytteestä kenenkään 
toteuttamana missään, 
koskaan.



  

7. huhtikuuta CDC myönsi että 
heillä ei ole tietoja minkään 
”HIV -viruksen”, 
”hepatiittiviruksen”, 
”sukupuoliteitse leviävän 
viruksen” ja ”TB basilli 
bakteerin” eristämisestä ja 
puhdistamisesta 
potilasnäytteestä kenenkään 
toteuttamana missään, 
koskaan.



  

12. huhtikuuta 2021 CDC toteaa että 
heillä ei ole tietoja minkään 
”influenssaviruksen” eristämisestä tai 
puhdistamisesta potilasnäytteestä 
kenenkään toteuttamana missään, 
koskaan.



  

Tietopyyntöjä STM:lle ja THL:lle 
virusten eristämisestä ja 

puhdistamisesta ja vastauksia niihin



  



  



  



  



  



  



  

HTK-loukkausilmoitus THL:n
SARS-CoV-2 -tutkimuksesta



  



  



  



  



  



  



  

Kaikki virustestit täysin 
merkityksettömiä

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/07/virushuijaus-lyhyesti/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/07/virushuijaus-lyhyesti/


  

Virustestit eivät testaa 
mitään virusta



  

Kaikki hallitukset ja niiden terveysviranomaiset ovat nojanneet
julkaistuun tutkimukseen ”Detection of 2019 Novel Coronavirus
(2019-nCoV) by Real-Time RT-PCR”



  

● Tavoite: ”Pyrimme kehittämään 
vakaan diagnostisen menetelmän 
käytettäväksi julkisissa 
terveydenhuollon laboratorio-
ympäristöissä ilman että meillä oli 
virusmateriaalia käytettävissä.”

● Menetelmät: ”Tässä esitämme 
vahvistetun diagnostisen työnkulun 
2019 nCoV:ille, sen suunnittelu 
riippuu 2019 nCoV:n läheisestä 
suhteesta SARS koronavirukseen, 
käyttämällä synteettistä 
nukleiinihappoteknologiaa.”

● Tutkimuksen kirjoittajat tuomitsevat 
itse itsensä toteamalla omin sanoin 
että he eivät ole eristäneet nCoV-19 / 
SARS CoV-2:ta joten he loivat 
viruksen ja menetelmän sen 
testaamiseen ”läheisestä 
geneettisestä suhteesta” oman 
mielensä ja toisten 
tietokoneohjelmien algoritmien 
tuotoksella.

”Detection of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) by Real-Time RT-PCR”



  

PCR-primer-sekvenssit väitettyä SARS 
CoV-2:ta varten ovat tekaistuja koska 
siihen PCR-protokollan tehneellä 
Christian Drostenilla ei ole mitään 
todellista virusta oikeasti eristettynä



  

PCR-tekniikan keksijä Kary 
Mullis painotti että PCR:ää ei 
tule käyttää testaamiseen 
koska se ei sovellu siihen! 
PCR ei ole testi eikä 
diagnostinen väline vaan 
valmistusmenetelmä.



  

PCR-tekniikkaan liittyy olennaisesti seuraavat seikat:

● Mistä käytettävät primer-sekvenssit ovat peräisin? Eli onko 
sekvenssejä joita testillä etsitään vain etsittävässä asiassa vai 
löytyykö niitä muistakin näytteessä olevista asioista? 
Esimerkiksi ihmisen genomissa 90 sekvenssiä ja 90 meissä 
elävän mikrobin sekvenssiä ovat täsmälleen yhteensopivia 
väitetyn SARS CoV-2:n testausta varten käytettyjen PCR-
primer-sekvenssien kanssa

● Näytteen kasvattamiseksi käytettävien syklien määrä eli 
montako kertaa näytettä voimistetaan. Mitä useampia 
kierroksia näytettä voimistetaan sitä ”likaisemmaksi” näyte 
muuttuu koska siihen syntyy sellaisia sekvenssejä joita 
näytteessä ei ollut alunperin. Syklien määrää muuttamalla 
vaikutetaan hyvin paljon siihen kuinka suuri osuus tuloksista 
on positiivisia ja kuinka paljon negatiivisia

● Näitä tekijöitä muuttamalla voidaan halutessa saada enemmän 
”positiivisia” tai enemmän ”negatiivisia” tuloksia, riippuen siitä 
mitä halutaan milloinkin osoittaa

● Nämä faktat selittävät myös miksi positiivisia tuloksia on saatu 
täysin terveistä ihmisistä, eläimistä, kasveista, hedelmistä ja 
jopa virvoitusjuomista



  

Myös vasta-ainetestit ovat täysin merkityksettömiä:
Artikkelissa Vasta-aineiden väärintulkintaa, alunperin julkaistu saksaksi, tri Stefan 
Lankaa on lainattu:

”Kun solut hajoavat kehon reaktio on muodostaa sulkevia aineita (globuliineja), 
pieniä proteiinikappaleita jotka välittömästi laajenevat hapossa, tulevat tasaisiksi ja 
ristiinsitoutuvat niiden vetysulfidiryhmien kanssa, joihin energia varastoituu, 
muiden proteiinien ja muiden asioiden kanssa.”

On huomautettava että miljoonia soluja kuolee joka päivä; solukuolema on siten 
normaali osa ihmisen elämää. Solut voivat kuitenkin kuolla prosessien kautta jotka 
eivät ole normaaleja ja nämä ovat laajalti seurausta moninaisille myrkyllisille 
aineille ja vaikutteille altistumisesta. Normaalia suurempi soluvaurio ja kuolema 
antaa siten selvän selityksen suurelle määrälle ’globuliineja’ jotka voidaan havaita 
’vasta-aine titraus testillä’; kuten Stefan Lanka selittää,

”Lisääntyminen ei ole mitään muuta kuin kehon reaktio myrkytykselle 
[adjuvanteille], kun keho on myrkytetty, nämä myrkyt repivät reikiä soluihin ja solut 
tuhoutuvat.”

Se tosiasia että myrkyille altistumisesta seuraa suuri määrä globuliineja myös 
selittää näiden proteiinien esiintyvyyden rokotteen jälkeen.

Väitetyt ”vasta-aineet” ovat siis todellisuudessa globuliineja; kehon omia paikka-
aineita solujen korjaamiseksi. Niiden sitomisominaisuus ei ole spesifinen. Ne 
sitoutuvat kaikkeen mahdolliseen ja tätä voidaan mielin määrin manipuloida 
laboratoriossa muuttamalla happamuusastetta detergenteillä (huuhteluaineilla) 
jotka muuttavat mineraalipitoisuutta; näin voidaan saada aikaan sitoutuminen tai ei.



  

Yhteenvetoa virushuijauksesta
● viruksien ei ole todistettu olevan olemassa

● väitetyt tartunnat eivät ole mitään tartuntoja vaan 
positiivisia tuloksia testeistä jotka eivät testaa 
mitään virusta

● kaikki viruksiin liittyvät tartuntatilastot ja 
kuolintilastot ovat vääriä

● epidemiologiset havainnot ja oireet eivät osoita 
mitkä tekijät (ja niiden yhteisvaikutus) kunkin 
yksittäisen henkilön sairastumisen todellisuudessa 
aiheuttaa



  

Sairauksien todelliset 
aiheuttajat

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/


  

Sairauksien todelliset aiheuttajat

● myrkyt

● ravinteiden puute ja vääränlainen ravinto

● psyykkinen shokki

● säteily



  

● jonkin tekijän vaikutuksta (esim kylmä), tai kun kuormitus ylittää 
tietyn kynnyksen tai kun elämäntilanne muuttuu (esim henkinen 
muutos), keho käynnistää puhdistumis- ja paranemisprosessin

● limaneritys, kuume, tulehdus, turvotus ja tiettyjen kehon omien 
bakteerien alueellinen lisääntyminen ym vastaavat ovat kehon 
puhdistumis- ja paranemisprosesseja

● oireet kertovat kehon omasta toiminnasta selviytymiseksi ja 
paranemiseksi

● oireet eivät osoita mitkä tekijät (ja niiden yhteisvaikutus) kunkin 
yksittäisen henkilön sairastumisen todellisuudessa aiheuttaa



  

Mitä myrkyttyneempi keho sitä 
vakavammat puhdistumisoireet

● mitä enemmän myrkkyjä, kuten rokotteita ja lääkkeitä, kehoon on 
dumpattu, niin sen rajummat on puhdistumisoireet

● kehon oma puhdistusprosessi usein tulkitaan virheellisesti 
”virusinfektioksi” oireiden tai täysin merkityksettömien virustestien 
perusteella

● esimerkiksi aiemmin rokotteilla myrkytetyt voivat saada erittäin kovia 
oireita seuraavan kerran kun jokin tekijä käynnistää tuon kehon 
oman puhdistusprosessin

● usein se virheellisesti tulkitaan ”virusinfektioksi” ja siihen 
sekoitetaan termejä kuten ”villivirukselle altistuminen” sekä ADE 
”antibody dependent enhancement” eli ”vasta-aine riippuvainen 
vahvistuminen” sekä ”pathogenic priming” jotka ovat kumottuun 
virusteoriaan pohjaavia virheellisiä sepityksiä joilla ei ole mitään 
tieteellistä perustaa



  

● Niitä käytetään valheellisen tarinan ylläpitämiseksi ja pelon 
lietsomiseksi

● varsinkin termit "gain of function research" tai "laboratoriossa kehitetty 
virus" jne kuuluvat PSYKOLOGISEEN sodankäyntiin

● virologien laboratoriossa tekemä tutkimus keskittyy lähinnä 
rokotteiden valmistamiseen



  

Sähkömagneettinen säteily ja sen vaikutukset

● terveyteemme vaikuttaa hyvin paljon kehossamme 
olevan veden tila / rakenne

● tietoisuutemme vaikuttaa veden tilaan

● ympäristö vaikuttaa veden tilaan

● sähkömagneettisella säteilyllä on suuri vaikutus veteen

● sähkömagneettinen ympäristö on muuttunut radikaalisti 
muutaman vuosisadan aikana



  

Teknologian käyttöönotto ja pandemiat

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/11/06/iso-muutos-sahkomagneettisissa-
kentissa-on-edeltanyt-jokaista-pandemiaa/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/11/06/iso-muutos-sahkomagneettisissa-kentissa-on-edeltanyt-jokaista-pandemiaa/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/11/06/iso-muutos-sahkomagneettisissa-kentissa-on-edeltanyt-jokaista-pandemiaa/


  



  

Maailmanlaajuinen asiantuntijoiden vaatimus 5G:n pysäyttämiseksi
https://www.5gappeal.eu/

Suomenkielinen tutkijoiden vaatimus 5G:n pysäyttämiseksi
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/10/5G_
EU-appell-FIN_final.pdf

Asiantuntijat varoittavat 
sähkömagneettisesta säteilystä

https://www.5gappeal.eu/
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/10/5G_EU-appell-FIN_final.pdf
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/10/5G_EU-appell-FIN_final.pdf


  



  

Yhdysvaltojen tietoliikenneviranomainen 
FCC häviää oikeusjutun 5G ja langattomien 
verkkojen turvasuosituksista 13.8.2021
https://childrenshealthdefense.org/defender/
chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wirel
ess/

https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/
https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-wins-case-fcc-safety-guidelines-5g-wireless/


  

Oikeuden tuomio: FCC epäonnistui 
huomioimaan todisteita 5G:n ja 
langattomien verkkojen säteilyn haitoista
https://childrenshealthdefense.org/defende
r/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defe
nse-5g-wireless-radiation/

https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defense-5g-wireless-radiation/
https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defense-5g-wireless-radiation/
https://childrenshealthdefense.org/defender/fcc-landmark-ruling-childrens-health-defense-5g-wireless-radiation/


  

Käsite "biologinen ase" on 
psykologista sodankäyntiä

Biologisten uhkien pelkoa lietsotaan kasvatuksessa, koulutuksessa, mediassa ja 
kulttuurissa. Mielikuva epämääräisestä näkymättömästä taudinaiheuttajasta on 
tehokas väestön manipulointi- ja hallintakeino kuten valepandemia on osoittanut.

Kuten jo aiemmin todettiin, viruksia ei ole olemassa eikä bakteerien itsessään ole 
todistettu aiheuttavan mitään sairautta. Tietyissä olosuhteissa (esim hapettomat 
olosuhteet, pilaantunut ruoka) tietyt bakteerit voivat tuottaa myrkkyjä jotka sitten 
aiheuttavat sairastumista. Myös homeet tuottavat myrkkyjä.

Biologisten toimijoiden käytännöllisyys, toimivuus ja tehokkuus aseina ovat 
kuitenkin erittäin kyseenalaisia verrattuna todellisiin aseisiin joita ovat:

● kemialliset aseet

● säteilyä tuottavat aseet

● tavanomaiset aseet

● mielen manipulointi (valheet, propaganda, psykologiset operaatiot, kasvatus, 
koulutus, media, kulttuuri)



  

Asevoimien käytössä on sähkömagneettista säteilyä 
tuottavia joukkojenhallinta-aseita

Ne käyttävät millimetritaajuuksista 
sähkömagneettista säteilyä kivun tuottamiseen



  

Mielen voima
● plasebo ja nosebo -ilmiö

● sana voi parantaa ja sana voi tappaa

● henkiparantaminen, rukous, mietiskely, meditaatio, keskittyminen, suggestio, hypnoosi

● esim urheilijat ja esiintyjät käyttää

● valheisiin uskominen ja pelko voi tappaa

● jos uskot että sinulla on vakava sairaus luot itse oireita

● terve nuori mies kuulee positiivisesta HIV-testituloksestaan ja kuolee 2 päivän päästä

● kontrolliryhmässä olevilta lähtee hiuksia koska uskovat saavansa kemoterapiaa

● positiivisen koronatestituloksen saatuaan jotkut saavat paniikkikohtauksen ja voimakasta 
hengenahdistusta



  

Mielen manipulointi
● kohteen käsityksiin, havainnointiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen

● valheet ja petokset (tiede, politiikka, liiketoiminta)

● propaganda

● psykologiset operaatiot 

● kasvatus (perhe, huoltajat, instituutiot)

● koulutus (koulut, instituutiot, virastot)

● kulttuuri (viihde, musiikki, elokuvat, taide)

● media (uutiset, sosiaalinen media)

● politiikka (yhteiskunta, lainsäädäntö)



  

Psykologiset operaatiot
● mielikuvien luonti
● tiedustelupalvelut ja asevoimien infromaatiosodan osastot
● myös yksityisiä toimijoita
● luovat simulaatioita katastrofeista konflikteihin ja poliittisiin juoniin
● lavastettuja tapahtumia, uutisia jne
● käyttävät myös ”kriisinäyttelijöitä”
● konsultoivat ja toteuttavat kampanjoita yhtiöille, organisaatioille ja instituutioille 

(hallitukset, WHO, YK, WEF)
● tiedon hankinta ja kohdennettu käyttö
● propaganda-kampanjat, toimintaan kannustaminen
● hunaja-ansat, vastustajan mustamaalaus
● toimivat missä tahansa, sosiaalinen media
● todellisen opposition tunnistaminen, harhaanjohtaminen ja passivointi 
● keksityt tarinat, valheelliset lupaukset, valheellisen toivon luominen

(hyvikset toimii, odotetaan ja luotetaan suunnitelmaan, pahat tyypit nujerretaan jne)
● luovat valeoppositio-ryhmiä (toiminta ei johda mihinkään)



  

Psykologisen vaikuttamisen yhtiöitä



  

Strategic Communication Laboratories on pieni yritys Iso-Britanniassa joka erikoistuu 
”vaikuttamisoperaatioihin.” Erikoisalaa psykologinen sodankäynti, julkinen diplomatia ja 
vaikuttamisoperaatiot.

https://en.wikipedia.org/wiki/SCL_Group

Strategic Communication Laboratories oli yksityinen brittiläinen käyttäytymistutkimuksen ja 
strategisen viestinnän yritys. SCL aiheutti julkisen skandaalin tytäryhtiönsä Cambridge 
Analytican kautta. Se teki kohderyhmistään tiedonlouhintaa ja tiedon analysointia. Tulosten 
perusteella viestintää kohdennettiin erityisesti avainryhmille niiden käyttäytymisen 
muokkaamiseksi SCL:n asiakkaan tavoitteen mukaisesti. Yritys kuvaili itseään ”globaaliksi 
äänestyshallinan toimistoksi.”

SCL Groupin nettisivut https://sclgroup.online/

SCL Groupin sivulta löytyy artikkeleita psykologisista operaatioista. Etusivulla on seuraavat 
tekstit englanniksi:

Informaatio-Operaatiot : Psykologinen Sodankäynti
Väestö on palkinto: vaalit ovat taistelukenttä

”Tavanomaisen sodankäynnin uhka on muuttunut ja meidän täytyy tunnistaa että informaatio 
voi olla ase” – Strategisen viestinnän päällikkö, NATOn liittouman johtamat operaatiot

https://en.wikipedia.org/wiki/SCL_Group
https://sclgroup.online/


  

Hill and Knowlton Strategies kirjoitti Kuwaitin Yhdysvaltain suurlähettilään tyttären Nayiirahin 
lukeman tarinan jota toitotettiin joka tuutista Persianlahden sodan aloittamiseksi 1990. Myös 
kongressin ihmisoikeuskokous joka piti kuulemisen jossa Nayiira antoi lausuntonsa oli myös 
Hill and Knowltonin kulissi. Keksittyä tarinaa käytettiin Yhdysvaltojen ja liittouman 
hyökkäyksen oikeuttamiseksi Irakiin 1990.

2003 Yhdysvaltain puolustusministeri Colin Powell väitti YK:lle että heillä on todisteet että 
Irakilla on joukkotuhoaseita jota käytettiin verukkeena liittouman hyökkäykselle Irakiin. 2005 
Colin Powell myönsi valehdelleensa joukkotuhoaseista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hill%2BKnowlton_Strategies

Hill and Knowlton Strategies on maailmanlaajuinen PR-konsultaatioyhtiö. Sillä on yli 80 
toimistoa yli 40 maassa. Sen palveluihin kuuluu julkiset suhteet, suhteet mediaan, digitaalinen 
viestintä, markkinointiviestintä, sisällön kehittäminen ja markkinointi, yristysten neuvonanto, 
yritysten maineen hallinta, liiketoiminnan välinen viestintä, riskin ja kriisinhallinta, 
kriisiharjoittelu, tutkimus, tuotteen liikkellelaiton tuki, globaalin brändin asemointi, lobbaus, 
M&A -konsultointi ja ruohonjuuritason kampanjointi.

Hill and Knowlton Strategiesin teki myös propagandakampanjan WHO:lle. Se kokosi julkkiksia 
ja somevaikuttajia esiintymään ja manipuloimaan käsityksiä ja mielipiteitä sekä ohjaamaan 
keskustelua väitettyyn koronaviruspandemiaan liittyen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hill%2BKnowlton_Strategies


  

WHO palkkasi PR-toimisto Hill and Knowlton Strategiesin kokoamaan 
julkkiksia ja somevaikuttajia manipuloimaan ihmisten mielikuvia sekä 
ohjaamaan keskustelua väitetystä pandemiasta



  

Psy-Group on entinen yksityinen Israelilainen tiedustelupalvelu. Se suljettiin kun paljastui että 
se on erikoissyyttäjän tutkinnassa. Yritys on toiminut netissä vaikutelmien hallinnassa, 
somevaikuttamisessa / manipulointikampanjoissa, opposition tutkimisessa, hunaja-ansoissa 
ja salakähmäisissä kenttä-aktiviteeteissa asiakkaille.

https://en.wikipedia.org/wiki/Psy-Group

https://en.wikipedia.org/wiki/Psy-Group


  

Suunniteltu valepandemia



  

Rockefeller säätiön
Lock Step -skenaario

● laadittu vuonna 2010
● kuvaillaan yhteiskunnan sulkutila, 

pandemiat jne



  

Pandemiaharjoitus

● pidettiin syksyllä 2019 juuri ennen valepandemian alkua
● mukana vaikuttajia yhteiskunnan eri aloilta
● käsiteltiin kaikki olennaiset osa-alueet median hallinnasta 

julkkiskampanjoihin ja aina rokotevastaisuuteen asti



  

Poliitikot ja viranomaiset 
mukana rikoksessa



  

Psykologit ohjaavat väestön manipulointia

● ”koronatoimia” määrääviä hallituksia ohjeistaa psykologeista koostuvat ryhmät

● Britanniassa Behavioural Insights Team https://www.bi.team/

● Suomessa Valtioneuvoston käyttäytymistieteellinen tutkimusryhmä
(A-Studio 30.11.2020 https://areena.yle.fi/1-50330981 HUOM! katso kohdasta 28 min 24 sek) 

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/12/08/psykologit-ohjaavat-vaeston-manipulointia/

https://www.bi.team/
https://areena.yle.fi/1-50330981
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/12/08/psykologit-ohjaavat-vaeston-manipulointia/


  

Väestön manipulointi 
pakottavilla 
stressimanipulaation 
menetelmillä



  



  



  

Teknologia- ja lääkeyhtiöt tuottavat välineitä väestön hallintaan

Vallan keskittämistä ja totaalista kontrollointia valepandemialla ja teknologialla
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/01/vallan-keskittamista-ja-tota
alista-kontrollointia-valepandemialla-ja-teknologialla/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/01/vallan-keskittamista-ja-totaalista-kontrollointia-valepandemialla-ja-teknologialla/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/09/01/vallan-keskittamista-ja-totaalista-kontrollointia-valepandemialla-ja-teknologialla/


  

Kaikessa on kyse vallan keskittämisestä 
ja uudesta maailmanjärjestyksestä



  

Rikos ihmisyyttä vastaan
Suurin osa toimittajista, poliitikoista, viranomaisista, 
lääkäreistä ja juristeista on täysin korruptoituneita. 
Sen sijaan että he toimisivat oikein ja toisivat 
totuuden esiin, he alistuvat, vaikenevat ja 
tavoittelevat valheellista turvaa ajattelemalla 
lyhytnäköisesti vain omaa näennäistä etua 
ymmärtämättä että jatkuvasti paheneva tyrannia 
kohdistuu myös heihin ja heidän omaisiin mikäli sitä 
ei nyt pysäytetä. Kyse on joko tyhmyydestä, 
pahuudesta tai pelkuruudesta tai niistä kaikista.

Väitetty koronaviruspandemia on täysi valhe ja 
petos ja sen verukkeella määrätyt ”koronatoimet” 
ovat rikos ihmisyyttä vastaan.*

Suuri osa poliitikoista on siinä mukana ja he 
muuttavat lakeja yhä pahenevan rikollisen 
toiminnan ”laillistamiseksi”. Rikos on rikos vaikka 
se olisikin tehty ”lailliseksi”.

Luoja on antanut meille valinnanvapauden. Se joka 
toimii toisen vapaata tahtoa vastaan ja estää toisen 
valinnanvapauden rikkoo Universaalia Lakia. 
Jokainen joutuu vastaamaan teoistaan.

Rikoksen ja vastuun osoittaminen
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/10/14/rikoksen-ja-vastuun-osoittaminen/
* Lakimies Reiner Fuellmichin puhe 3.10.2020
https://tokentube.net/v/2776533823/RIKOS-IHMISYYTT%C3%84-VASTAAN---Rapsodia-fi--tekstitys

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/10/14/rikoksen-ja-vastuun-osoittaminen/
https://tokentube.net/v/2776533823/RIKOS-IHMISYYTT%C3%84-VASTAAN---Rapsodia-fi--tekstitys


  

Ei kannata etsiä ratkaisuja vaan 
poistaa ongelman aiheuttaja

● yleensä ”ratkaisut” ongelmiin aiheuttavat vain lisää ongelmia

● on parempi poistaa ongelman aiheuttaja

● ongelman aiheuttaja on valheille ja vääryydelle alistuminen

● ei pidä odottaa mitään ulkoista pelastajaa, että kukaan toinen 
muuttaa tilannetta paremmaksi

● jokaisen pitää itse muuttaa asioita paremmaksi



  

Ongelman aiheuttajan poistaminen
● jokaisen velvollisuus on kieltäytyä 

noudattamasta sellaisia toimia, 
käskyjä, määräyksiä, säädöksiä ja 
lakeja jotka ovat todellisuudessa 
rikollisia ja joille alistuminen 
mahdollistaa tyrannian

● jokaisen velvollisuus on myös 
aktiivisesti toimia oikean tiedon 
leviämiseksi ja rikollisten toimien 
poistamiseksi

Rikoksen ja vastuun osoittaminen
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/10/14/rikoksen-ja-vastuun-osoittaminen/

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/10/14/rikoksen-ja-vastuun-osoittaminen/


  

Sano EI tyrannialle!



  

Maailman ihmiset 
ovat heränneet



  
Berliini syksyllä 2020



  



  
Protesti Manchesterissä                   Mitä enemmän tottelemme sen pahemmaksi se muuttuu



  
Vapauta kasvosi         Ei sulkuja - Lopettakaa kaikki covid rokotukset - Pysäyttäkää sosiaalinen eristäytyminen 

- Pysäyttäkääkaa poliisien hyökkäykset poliittisiin kulkueisiin - Lopettakaa maskit ja jäljitys - Poistakaa 5G - 
Poistakaa TSG roistojen erikoispoliisi - Sulkekaa Behavioural Insights Team (Psykologinen operaatio)



  
Tottelevaisuutesi pitkittää tätä painajaista



  
Kun tyranniasta tulee laki kapinasta tulee velvollisuus          Älä tottele



  
Älä tottele      Tämä on tyranniaa



  
Me olemme 99%



  
Lontoo



  



  
Covid-19 on HUIJAUS    Huomaisimmeko Covid-19:ta jos media ei hypettäisi sitä 24x7 ?
Sano EI: -pakollisille kasvopeitteille -pakolliselle testaukselle -pakolliselle rokotukselle -
seurannalle ja jäljitykselle -sulkurajoituksille -tyranniaan vajoamiselle 



  
Olemme keskellä massahypnoosia



  
Tutki Agenda 21 / 2030 - Pelasta lapset - Kukaan ei vie oikeuksiamme tai lapsiamme pois - Ihmisten sota on tulossa



  
Maskit vittuun



  

Totuus vapauttaa ja 
itsekunnioitus lopettaa tyrannian!


