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De seneste tal er kommet, og det ser ikke godt 
ud for de "fuldt vaccinerede" i Australien. Selv 
om mere end 96% af den indfødte befolkning i 
landet har fået de to første mRNA-sprøjter 
(messenger RNA) mod Wuhan coronavirus 
(Covid-19), og mere end 70% er fuldt "boostet", 
har antallet af dødsfald som følge af kinesisk 
virus i hele landet nået et rekordhøjt niveau.

Følgende datagram viser tydeligt, at lige siden 
lanceringen af Operation Warp Speed er antallet 
af injektionsrelaterede dødsfald Down Under 
steget kraftigt. I skrivende stund har der dannet 
sig et højdepunkt, der tyder på, at de fuldt 
injicerede med tiden falder døde om i stadig 
stigende grad. Hvis Australien havde valgt 
ivermectin og hydroxychloroquin (HCQ) i stedet 
for Fauci-influenzavacciner, ville pandemien 
være ophørt for længe siden. I stedet oplever 
Australien nu en massedød i stedet for en 
genopretning.

Faktisk var der næsten ingen covid-relaterede 
dødsfald overhovedet i Australien før lancerin‐
gen af "vaccinerne". Der var et lille højdepunkt i 
efteråret 2020 efterfulgt af et brat fald tilbage til 
basisniveauet, efterfulgt af et massivt højde‐
punkt, så snart folk begyndte at blive injiceret. 

Interessant nok blev boostersprøjtekampagnen 
efterfulgt af endnu en massiv stigning og et 
højdepunkt, som højst sandsynligt vil blive 
efterfulgt af en fortsat stigning i antallet af 
dødsfald, efterhånden som antistofa�hængig 
forstærkning (ADE) og andre sundhedstilstande 
forårsaget af vaccinerne tager deres pris. "Vi 
blev advaret, men kun intelligente mennesker 
lyttede", skrev en kommentator som reaktion på 
nyheden. "Antibody-dependent enhancement 
sker, det er virkeligt, og det ødelægger 
immunforsvaret." "Ingen har mishandlet deres 
borgere mere end Australien under krisen," 
tilføjede en anden. "De mennesker, der gjorde 
det, burde være i fængsel."

New South Wales (NSW) ser angiveligt de fleste 
nye "tilfælde" af Wuhan-influenzaen, efterfulgt 
af Queensland og Victoria. Som du måske 
husker, har hvert af disse områder indført 
strenge restriktioner under hele plandemien - 
restriktioner, som beboerne i området fik at vide 
ville sætte en stopper for virussen. Der blev 
oprettet "karantæne"-koncentrationslejre, folk 
blev tvunget til at bære masker overalt, og den 
offentlige bevægelighed blev begrænset - men 
uden resultat. Den kinesiske virus er her for at 
blive, takket være injektionerne. Medierne vil 
have os alle til at tro, at folk "fanger" og 
"genfanger" covid igen og igen, men virkelighe‐
den er, at det, vi nu ser, er en plandemi blandt de 
fuldt vaccinerede, hvis immunsystem er skudt i 
stykker. "De udviser symptomer på forgiftning", 
skrev en anden kommentator om det, som de 
fuldt vaccinerede oplever, hvilket ikke er "covid". 
"Hoste og feber er milde symptomer.

Neurologiske skader, spasmer og lammelser er 
alvorlige symptomer, ikke ulig det, der sker med 
en kakerlak, der bliver sprøjtet med RAID." 
"Blodpropper er et tegn på indre blødninger. 
Alvorlig koagulering fører til amputation og 
hjerteanfald. Det mest alvorlige symptom? 
Døden." En anden påpegede, at ingen 
uvaccinerede oplever noget af dette, hvilket 
yderligere beviser, at det syge mennesker lider 
af, er vaccineskader og ikke covid infektion. 

"Falsk immunitet designet til at dræbe dig slår 
aldrig naturlig immunitet," skrev en anden om, 
hvordan de såkaldte vacciner på ingen måde 
producerer reel eller varig immunitet, men i 
stedet fremkalder vaccineinduceret AIDS 
(VAIDS). "De uvaccinerede bliver ikke syge, ikke 
fordi de har naturlig immunitet mod et ikke-
eksisterende patogen, men fordi de ikke er 
blevet forgiftet," tilføjede en anden. "MRNA-
stoffet får epitelcellerne til at fremstille det 
giftige spike-protein 24/7, 365. Der er ingen 
slukknap."

Der er nu tale om en pandemi 
som rammer de fuldt vaccinere‐
de.
Med over 96 % af den voksne 
befolkning fuldt vaccineret og 
70+ % boostet har Australien 
netop sat en ny rekord for 
COVID-dødsfald

"Covid"-dødsfald slår ny rekord i 
det hypervaccinerede Australien
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"Jeg føler mig 
mere sikker end 

nogensinde"

https://yournews.com/2022/08/05/2390348/covid-deaths-hit-new-record-in-heavily-vaccinated-australia/

