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Virologia ei ole tiedettä
Tartuntatautilailla ja koronatoimilla ei ole mitään tieteellistä perustaa. 
Ne perustuvat valheelle ja petokselle.

Virologit väittävät että on olemassa viruksia jotka aiheuttavat 
sairautta leviämällä isännästä toiseen. Tuolle väitteelle ei kuitenkaan 
ole esitetty mitään tieteellistä todistetta. Virologit eivät ole koskaan 
löytäneet viruksia sairaiden organismien kudoksista tai eritteistä. 
Tämän peittääkseen virologit loivat tieteenvastaisia menetelmiä ja 
muuttivat sanojen merkityksiä saadakseen tukea väitteilleen ja 
tieteenvastaisille käytännöilleen.

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/10/30/virologia-on-taytta-petosta/


  

Tieteellinen teoria
Tieteellinen teoria vaatii näytön joka on 
toistuvasti testattu ja vahvistettu tieteellisellä 
menetelmällä.

Virukset eivät ole koskaan päässeet edes 
tieteellisen teorian tasolle.

Tieteen mukaan virukset jäävät pelkäksi 
spekulaatioksi.



  

Tieteellinen menetelmä
● riippumaton muuttuja (aiheuttaja)
● riippuvainen muuttuja (tulos)
● asianmukaiset kontrollikokeet
● toistettavuus



  

Virologit väittävät viruksista:
● proteiinipäällysteinen partikkeli
● koko 50-150 nm
● sisältää RNA:ta tai DNA:ta
● kykenee tunkeutumaan soluihin
● on monistumiskykyinen
● on kudoksissa ja nesteissä
● aiheuttaa solujen hajoamisen
● leviää kehon eritteiden ja ilman välityksellä

Esimerkiksi aivastuspärskeessä väitetään olevan 
kymmeniä tuhansia tai jopa miljoonia viruspartikkeleita.



  

Todellisuus
Asia (riippumaton muuttuja) täytyy ensin löytää 
ennen kuin voidaan väittää että se on olemassa.

Vain sellaisella mikä on olemassa voidaan tutkia 
aiheuttaako se väitetyn tuloksen (riippuvaisen 
muuttujan).

Väitetyt ominaisuudet omaava fyysinen partikkeli 
on siis löydettävä sieltä missä sen väitetään 
luonnollisesti olevan. Se pitää ensin eristää ja 
puhdistaa kaikesta muusta materiaalista jotta sitä 
voidaan tutkia tarkemmin ja käyttää muissa 
tutkimuksissa.



  

Sanakirjan määritelmä sanasta 
”eristää”

Erottaa kaikesta muusta puhtaan ja vapaan tilan saavuttamiseksi.



  

Viruksia ei ole koskaan löydetty
Teknologia hyvin pienten partikkelien havaitsemiseen, 
eristämiseen ja puhdistamiseen on ollut olemassa jo kauan.

Terveysviranomaisten vastaukset tietopyyntöhin osoittavat että 
MITÄÄN viruksia EI OLE KOSKAAN eristetty ja puhdistettu 
mistään ihmisestä, eläimestä, kasvista tai niiden nesteistä.

Koska virologit eivät ole edes löytäneet virusta he eivät voi 
noudattaa tieteellistä menetelmää jossa riippumaton muuttuja 
täytyy olla olemassa! Virologia kaatuu heti alkumetreille!

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


  

Virologit väittävät että sairaasta lähteestä otetussa näytteessä 
ei ole riittävästi viruksia nähtäväksi ja siksi niitä pitää ensin 
viljellä soluviljelmässä.

Jos viruksia ei ole riittävästi nähtäväksi niin:

● miten niiden ominaisuudet on selvitetty?
● millä perusteella ne leviävät ja aiheuttavat sairauksia?

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


  

Soluviljelymenetelmä

● sairaasta lähteestä otettu näyte suodatetaan karkeasti
ja lisätään apinoiden munuaissoluista sekä naudan 
sikiöseerumista ja muista ravintoaineista koostuvaan viljelmään

● viljelmän ravinteidensaantia vähennetään

● viljelmään lisätään soluille myrkyllisiä antibiootteja

● soluviljelmät hajoavat ja virologit väittävät sitä todisteeksi 
virusten olemassaololle ja patogeenisuudelle



  

Millä perusteella hajonneesta soluviljelmästä löydettyjen partikkelien 
väitetään olevan sairautta aiheuttavia viruksia eikä solujen 
hajoamistuotteita ja muita menettelyn tuottamia artefakteja?

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2022/07/22/laaketieteen-sepitykset-perustuvat-teorioille-ja-tieteenvastaisille-menetelmille/


  

Kontrollikokeet kumoavat virologien 
käyttämät menetelmät

Virologien käyttämä soluviljelymenetelmä on kumottu kontrollikokeilla.

Vaikka viljelmään ei lisätä mitään sairaasta lähteestä otettua näytettä 
solujen hajoaminen tapahtuu samalla tavalla. Tulos johtuu käytetystä 
menetelmästä eikä mistään oletetusta viruksesta.

Virologien käyttämä soluviljelymenetelmä ”virusten eristämiseksi” ei ole 
tieteellinen menetelmä koska riippumaton muuttuja puuttuu ja tulos 
johtuu itse käytetystä menetelmästä.

Siitä otettujen elektronimikrokuvien väittäminen todisteeksi viruksista on 
tieteellinen petos.

Sen monista eri geneettisistä lähteistä peräisin olevista lyhyistä 
geenifragmenteista tietokoneella keinotekoisesti kyhätyt virusgenomit 
on tieteellinen petos.

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


  

Tartuntatautilailla ja koronatoimilla
ei ole tieteellistä perustaa

Tartuntatautilaki ja koronatoimet perustuvat valheelle ja 
petokselle. Niille alistuminen mahdollistaa tyrannian ja rikokset 
ihmisyyttä vastaan.

Todistustaakka on aina sillä joka väittää että jokin on olemassa 
ja aiheuttaa jotain. Virusten olemassaoloa ei ole todistettu. 
Myöskään mitään tartuntoja ei ole todistettu. Epidemiologiset 
havainnot (esim samanaikainen oireilu) eivät osoita oireiden 
aiheuttajaa. Niin sanotut virustestit ovat täysin merkityksettömiä. 
Sellaista mitä ei ole olemassa ei voida testata millään tavalla!

Ilman todisteita esitetyt väitteet virusten olemassaolosta ja 
tartunnoista voidaan ohittaa ilman mitään vastatodisteluja.

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


  

Todennäköiset selitykset oireille

Mitä ovat ne ilmiöt joita yleisesti kutsutaan sairauksiksi?

Sairaudet EIVÄT OLE mitään itsenäisiä entiteettejä jotka 
päättävät lähteä leviämään.

Sairaudet ovat kehon itse tuottamia puhdistumis-, paranemis- ja 
sopeutumisprosesseja.

Esim kuume, limaneritys, tulehdus, turvotus, hikoilu, 
rakkulat iholla jne ovat myrkkyjen poistamisprosesseja.

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2021/08/17/sairauksien-todelliset-aiheuttajat-2/
https://odysee.com/@drsambailey:c/The-Truth-About-Fever:d
https://odysee.com/@katie.su:7/thetruthaboutsmallpox:9


  

Todelliset syyt oireiden taustalla

● myrkyt
● ravinteiden puute ja vääränlainen ravinto
● psyykkiset tekijät (shokki, konflikti, trauma, pelko, stressi, 

uskomukset, nosebo-ilmiö)
● säteily

https://ghk-academy.info/category/video-blog/
https://www.youtube.com/watch?v=aTilan5DkTM


  

Tiedetään myös ilmiö jossa samassa tilassa oleskelevien 
toisilleen läheisten naisten kuukautiskierto samanaikaistuu. 
Lisäksi tiedetään että elollisilla olennoilla on sähkömagneettinen 
informaatiokenttä joiden välityksellä tapahtuu kommunikaatiota.

Edellämainitut tekijät tiedetään todistetusti olemassa olevina. 
Ne antavat selityksen samoihin aikoihin ilmeneville 
samantyyppisille oireille. Viruksista ja tartunnoista taas ei ole 
mitään todisteita.

Mikrobeja eri muodoissaan on olemassa mutta niiden 
ei ole koskaan todistettu aiheuttavan mitään sairautta. 
Päinvastoin mikrobien on todettu olevan välttämättömiä 
terveyden kannalta. Ne hajottavat kuollutta kudosta ja myrkkyjä 
ja ovat siten tärkeässä roolissa puhdistumis- ja 
paranemisprosesseissa.

Todistaako palomiesten esiintyvyys palopaikoilla sen että 
palomiehet sytyttävät tulipaloja?

https://odysee.com/@spacebusters:c9/Final-The-End-of-Germ-Theory:8


  

Miksi valepandemioita tehtaillaan?
Valepandemiat ovat 
psykologisia operaatioita.

Ne ovat keino manipuloida väestöä, 
lisätä kontrollia ja keskittää valtaa eri 
tahoille.

Tyrannimaisten ”bioturvallisuustoimien” 
taustalla on WEF:n ja YK:n agendat.

Näiden tahojen pyrkimyksenä on luoda 
totalitaristinen maailmanhallitus josta 
esimerkiksi Henry Kissinger on puhunut 
jo vuosikymmenet.

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/12/08/psykologit-ohjaavat-vaeston-manipulointia/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2022/03/24/digitaalinen-identiteetti-ja-totaalinen-tyrannia/
https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2020/07/13/rikollinen-agenda-2030/


  

Lääketeollisuus, suuryhtiöt ja poliitikoihin vaikuttavat organisaatiot 
agendoineen ovat hyötyneet korruptoituneen tiedeyhteisön 
sepittämistä valheista jo yli 100 vuotta.

https://olennaisiafaktoja.wordpress.com/2022/03/25/vaikuttajat-poliitikkojen-takana/


  

Monet tiedeyhteisön ”asiantuntijat” edelleen hyötyvät 
taloudellisesti ylläpitämistään valheista.

Myös monet niin sanotun vapausliikkeen ”asiantuntijat”, 
vaikuttajat ja aktivistit ylläpitävät virusvalhetta vaikka 
kritisoivatkin sen seurauksia.

Valepandemiat ja tyrannia loppuvat vasta kun ihmiset lakkaavat 
uskomasta valheita ja kieltäytyvät alistumasta vääryydelle.

olennaisiafaktoja.wordpress.com
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