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DÖDSSKOTT 
13 oktober 2021 
 
22 månader in i covid har vi all information som behövs för att få en klar bild av vad som händer. 
 
Vi vet att Anthony Fauci, som har gjort allt detta tidigare på 1980-talet, med HIV, AZT och aids, arbetade 

olagligt med det kommunistiska Kina, via NIH för att skapa ett mycket smittsamt fladdermus-coronavirus i 
Wuhan, Kina. 
 
Vi vet att PCR-testet användes för att skapa en översvämning av falska positiva, för att legitimera FDA: s 

nödvaccinering. 
 
Vi vet att COVID-vaccinerna inte är vacciner utan snarare mycket kontroversiell mRNA-teknik som 

misslyckades oerhört vid sina djurförsök; en typ av genterapi som flera toppforskare varnar för att döda 
dig om du inte kan hindra den från att sprida sig i kroppen, vilket är precis vad den gör. 
 
Vi vet att oavsett hur dödliga dessa experimentella skott är, kommer företaget som säljer dem inte att 
hållas ansvarigt. Och det hela betalas av skattebetalarnas pengar. 
 
Vi vet att ingredienserna är en stor hemlighet och de vill inte att du ska veta vad som finns i dem. 

 
Och vi vet att vissa får saltlöst placebo. 

 
Men nu lär vi oss vad de experimentella jabbarna gör. Dr Ryan Cole, en patolog som driver det största 
oberoende testlabbet i Idaho beskrev hur mRNA-skotten orsakar allvarliga autoimmuna störningar. 
 
Det första skottet kväver produktionen av lymfocyter, vilket försämrar immunsystemet, vilket resulterar i 

en massiv ökning av autoimmuna sjukdomar och cancer. Det blodarbete som presenterades av Dr 
Nathan Thompson visar detsamma. 
 
Och efter att ha fått det andra skottet börjar immunsystemet att försämras ännu mer. 
Enligt en av de bästa virologerna som kör detta program, BEHÖVER du boosterskottet, eftersom ditt 
immunsystem nu misslyckas, som ett resultat av de två föregående skotten. 
 
Data visar konsekvent att dessa skott orsakar massiva cellmutationer i hela kroppen, ofta på ställen där 
mottagaren är mest sårbar. 
 
Vi vet att några av dessa skott är förorenade med mystiska ingredienser som tycks växa till i andra objekt 
i kroppen, för vilket ändamål vet vi inte. 
 
Men vi vet att vår regering, tillsammans med hela popkulturmediamaskinen, blockerar livräddande 
behandlingar, samtidigt som de behåller dem själva, samtidigt som de skjuter det dödliga dödsskottet i 
allmänheten och skapar ett segregerat samhälle. 
 
Vi vet utan tvekan att dessa mRNA-injektioner dödar människor. 

 
Medan vissa kan ha tur med saltlösning placebo, får de flesta sitt immunförsvar förstört inifrån och ut. 
Vi vet dessa saker, för vid denna tidpunkt är bevisen överväldigande och vi vet att det är de stora 
bankerna som kräver allt för sin stora återställning, som de hävdar är en transhumanistisk utopi, ett 
botemedel mot klimatförändringar. 
Men vem vet? Vi kanske alla instinktivt vet hur man stoppar dem? 
……………………………………………      
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