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(Natural News) Rensningen av sjukhusarbetare med naturlig immunitet pågår nu, The Epoch 

Times rapporterar att ett stort sjukvårdssystem i New York har sparkat 1400 anställda för att de 

vägrat injiceras med giftiga spikprotein-nanopartiklar som är felmärkta som "vacciner" .  

I Michigan har Henry Ford-sjukhuset avsatt 400 anställda som vägrar begå självmord av vaccin, 

vilket fick sjukhusets VD att flina och skryta om hur hans arbetare nu är "nästan 100% 

vaccinerade." 

Vermont Daily Chronicle avslöjar att 76% av covid-dödsfallen nu förekommer bland 

vaccinerade individer. När tiden går kommer detta antal naturligtvis att öka, eftersom Antibody 

Dependent Enhancement (ADE) försämrar hälsoutfallet hos vaccinerade individer över tid. Detta 

faktum avslöjades nyligen i ett DoD / JAIC / Project Salus-dokument som först publicerades av 

advokat Thomas Renz och behandlades i denna bombintervju: 

Brighteon.com/c3c52dd7-7db9-4e1c-b386-58b9a6c97f5b 

 

Booster-skott - verkligen fulla doser av spikprotein – ger 
kraftigt ökande dödsfall 

I Israel, där vaccinlydnad har nått nästan 88%, började dödsfallen skjuta i höjden samma dag 

som "boosterskotten" lanserades. Som detta visar är det själva vaccinet som är 

pandemin eftersom det håller spikproteinet i cirkulation och sprider sig, vilket gör att fler covid 

"fall" diagnostiseras, eftersom de bedrägliga PCR-testerna bara bekräftar förekomsten av 

spikproteinfragment. Nedanstående grafik från CitizenFreePress.com : 
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Som barns hälsoförsvar nyligen dokumenterade var covid "genombrott" bland vaccinerade 

chockerande 96,2% i ett noggrant studerat sjukhusscenario. Trots att nästan alla var helt 

vaccinerade och klädda med handskar, klänningar och personlig skyddsutrustning, spred sig 

covid över hela sjukhuset och infekterade dussintals. Fem av dem som vaccinerades dog medan 

de ovaccinerade fick mindre symptom och snabbt återhämtade sig. 

"Vaccinet var praktiskt taget värdelöst för att förhindra överföring", konstaterade Brian Hooker 

när han analyserade den publicerade studien. 

 

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-outbreak-vaccinated-patient-herd-immunity-theory/


MILLIONER amerikaner kommer att skadas eller dödas av 
covid-vacciner under de närmaste sex månaderna 

Förutsägelse: Under de kommande sex månaderna kommer vi att bevittna bokstavligen miljoner 

amerikaner som läggs in på sjukhus, skadas eller dödas av covid-vacciner, även om alla sådana 

skador och dödsfall naturligtvis kommer att skyllas på något annat. 

Eftersom denna ”vaccinerade pandemi” accelererar in i den mörka vintern 2021-2022, sållar 

sjukvårdssystemen själva den sjukvårdspersonal som kommer att förbli levande och kunna 

behandla de som skadas av spikprotein-nanopartiklar. Det är naturlig immunitet som ger det 

bästa skyddet, vilket till och med Pfizers egna forskare medger framför kameran (Project 

Veritas). 

Många av de skadade och dödade kommer att vara sjukvårdspersonal själva, eftersom sjukhus 

och sjukvårdssystem tvingar sina egna arbetare till nästan 100% efterlevnad av vaccinmandat. 

Men som Jon Rappaport har beskrivit på NoMoreFakeNews.com finns det inget federalt 

mandat att tvinga privata företag att pressa vaccinmandat på sina arbetare. Det existerar 

inte, och hela ”mandatet” från Biden verkar inte vara mer än en genomarbetad bluff för att 

försöka terrorisera privata företag till att driva vaccinmandat som stöds av ingenting annat än rök 

och speglar. 

Det finns inget vaccin"mandat" i Amerika som bär lagens kraft. Faktum är att statliga 

lagstiftare upprepade gånger har skjutit ner föreslagna nya lagar som kräver 

vaccinefterlevnad. De enda "mandaten" i Amerika är upprättade exekutiva order från en falsk 

ockupant Joe Biden som inte ens blev vald. Hans EO har ingen som helst lagkraft. Precis som all 

annan tyranni som demokraterna driver, sker allt via psykologisk terrorism, lagförvrängningar och 

ren pådyvlan. 

(De privata företagen som driver vaccinmandat kommer att drabbas av en flodvåg av grupptalan 

från sina egna (skadade) anställda, förresten.) 

 

Allt var planerat: Möt "Kovid" landningsbanemodellen 
iklädd mask i TIDIGT 2019 
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Om du undrar om denna plandemi verkligen konstruerades från början, visar ett videoklipp från 

ett avsnitt "Project Runway" som visades i april 2019 en modell vid namn "Kovid" som hade en 

mask. Speciellt är det ingen annan i videon som bär mask. 

Du kan se det korta klippet här: Se i originallänken i början! 

Människor, ni lever i en artificiell verklighet. Allt är en film som spelas upp framför dina ögon ... 

och "covid" är inget annat än det vanliga influensaviruset. Det som är verkligt är dock biovapnet 

med spikprotein som har aerosoliserats och släppts över städer, förutom att det används i alla 

covid-vacciner. 

 

Den konstruerade kollapsen kommer nu att accelerera till 2022 

Som vi uttömmande har täckt i många podcaster på HR Report-kanalen på Brighteon.com, rullar 

nu den ”mörka vintern”-kollapsen av den mänskliga civilisationen ut och kommer att bestå av 

konstruerade händelser som vi redan börjar se: 

 Extrem matbrist, prisinflation och tomma hyllor 

 Energibrist (uppträder nu över hela Europa och Kina ), strömavbrott och instabilitet i 

energipriset 

 Valutakrishändelser som innefattar skuldtak, penningtryckning och ”skuldbomb”-påverkan 

 Finansiell kollaps sprider sig i hela Kina (Evergrande, sprider redan) och världen 

 Sjukvården kollapsar på grund av massavskedanden av arbetare med naturlig immunitet 

 En rensning av polis och första respondenter för att tvinga städer till masskaos 

 Extrem risk för internationell krigföring som involverar Kina, som håller på att gå i krig med 

Taiwan, Australien, Japan, Indien och USA (på en gång). 

Resultatet som är önskvärt av globalisterna som konstruerar dessa händelser är ganska klart: 

 Massvält som leder till allt snabbare dödsfall inom mänskligheten 

 Globala misslyckanden i sjukvårdssystemen för att påskynda dödsfall på grund av brist på 

grundläggande medicinsk vård 

 En kollaps i fertiliteten på grund av spikproteinattacker på gravida kvinnor (via 

vaccinationer) 

 Massutarmning och hemlöshet, följt av en global fastighetskollaps 
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 Massarresteringar och avrättningar av vaccinmotståndare genom att märka dem som 

”positiva” för mässling, sedan kidnappa dem med vapen och ta dem till CDC-dödsläger 

som finns överallt i USA. (Se CDC-kartan nedan) 

 Vid något tillfälle, ett konstruerad avlägsnande av dollarn, via strategin "global reset" som 

verkligen är planeterskalig plundring av de produktiva samhällsmedlemmarna 

 Konsolideringen av all makt i händerna på den globala eliten, inklusive politisk makt, 

talkontroll, rörlighet, sjukvård, finans, teknik, immateriella rättigheter, etc. 

 Utrullningen av ett centralt styrt kryptovalutasystem för att ersätta den misslyckade 

dollarn, så att globalister kan spionera på alla finansiella transaktioner i realtid. (Bitcoin 

handlade alltid om att förbereda befolkningen för ett polisstatens elektroniska monetära 

system.) 

 Utbyte av människor med robot automationssystem för att hantera alla uppgifter 

arbetskraft som tidigare utförts av människor (dvs. jordbruk, transport, lagerarbetare, 

hälsovård, etc.) 

Se CDC: s nuvarande karta över CDC-karantän- och isoleringsläger över hela Amerika. Hämtad 

via denna sida på CDC.gov. Läs CDC:s ”skärmande tillvägagångssätt” 

dödslägerplaneringsdokument på denna länk via CDC.gov. I detta dokument lovar CDC att 

uppfylla "humanitära minimistandarder" för sina lägerfångar. 
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Poängen? Denna vinter är den "slutliga lösningen" mot mänskligheten. Under våren 2022 

kommer troligen tiotals miljoner människor (om inte långt fler) att ha utrotats runt om i världen via 

de metoder som nämns här. Men denna utrotning kommer att fortsätta så länge de kommer 

undan med det. Någon gång måste mänskligheten antingen resa sig mot detta folkmordstyranni 

eller förstöras av det. 

Den konstruerade kollapsen av det medicinska systemet är bara en liten del i den övergripande 

globala avfolkningsplanen för att omvandla planeten Jorden för en post-mänsklig framtid. Endast 

de mest förberedda och välinformerade kommer att överleva det som kommer. 

Hitta fullständig information i dagens infofyllda podcast med Situationsuppdatering: 

Brighteon.com/c7ac26aa-25aa-4324-b799-be3e23833e47 

Se fler poddar och intervjuer varje dag på: 

https://www.brighteon.com/channels/hrreport 

 
 
Översättning av Kalle Hellberg 2021-10-08 
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