Koronan ja rokotteiden
vaiettu puoli – linkkikirjasto
Päivittyy jatkuvasti täällä

suomenkieliset/ tekstitetyt:
*) 12.6.2021: Tri Peter McCulloughin suomennettu haastattelu (osa
haastattelusta) koronasta ja rokotteista 12.6.2021 artikkeliin
*) 16.6.2021: Ensimmäisten joukossa menestyksekkäästi HCQ:ta
käyttäneen tohtori Vladimir Zelenkon haastattelu (suomenkielinen tekstitys)
*) Tiesitkö tämän koronarokotteista? – koronarealistit.com
*) lisätty 29.6.21; Elina Hytönen rokotehaittaraportoinnista
yms. – BLOGI
*) lisätty 29.6.21; ”COVID-19: KORONAROKOTE TULI” (kattava
puheenvuoro koronarokotteista – julk. 27.1.21) – Elina hytösen blogi
*) Päivi Ketolaisen blogi- kirjoitus uudesta, suomalaisesta rokoteaiheisesta kirjasta ”Piikki”: – ”Media arkailee pää pensaassa” (lisätty
12.7.2021)
*) Yksi informatiivisimmista haastatteluista Cövidin taustaan liittyen
patenttihistorian ja -oikeuden näkökulmasta. Lakimies Rainer Fuellmich
haastattelee patenttiasiantuntija David Martinia: A manufactured
illusion. Dr David Martin with Reiner Fuellmich 9/7/21 (lisätty
13.7.2021) (tässä versio myös suomennettuna)
*) Terveystaloustieteiden tohtori Kirsi Kautiainen vetoaa vanhempiin:
älkää ikinä antako piikittää lapsianne tällä kokeellisella teknologiainjektiolla
– pelastetaanlapset.fi (lisätty 21.7.2021)

*) Laaja suomenkielinen artikkeli Pfizerin vaillinaisista
lääketurvallisuuskokeista sekä uusista huolestuttavista
näkymistä rokoteturvallisuuden suhteen, kirjoitettu 1.7.2021: Me
teimme suuren virheen – Elina Hytösen blogi (lisätty 29.7.2021)
*) Suomeksi tekstitetty paneelikeskustelu koronalääkityksestä ja
apteekeista Yhdysvalloissa: White Coat Summit 2021 –
video (lisätty 5.8.2021)
*) Paulus Kaipaisen oivaltava puheenvuoro kiristyviä koronatoimenpiteitä (ja median roolia niissä) koskien: Helsingin
Sanomat – terveystotalitarismin himokas airut – artikkeli (lisätty
8.8.2021)
*) tri. Dan Stock, immunologian asiantuntija kertoo, kuinka CDC
ja NIH ohittavat oikean tieteen: Dr. Dan Stock addressing the Mt.
Vernon School Board in Indiana over the futility of mask
mandates and Covid-19 protocols in most school. – suomeksi
tekstitetty video (lisätty 10.8.2021)
*) Kannattaako 12-15-vuotiaan ottaa koronarokote? –
Rapsodia.fi: – video (lisätty 13.8.2021)
*) TRI RYAN COLE – C19- ROKOTTEET JA
IMMUUNIJÄRJESTELMÄN HEIKENTYMINEN (SUOM.): –
video (lisätty 15.8.2021)
*) KANADALAINEN PATOLOGI ROGER HODKINSON –
VALHEEN PANDEMIA (SUOM.): – video (16.8.2021)
*) Medscape – otteita hoitoalan ammattilaisten foorumilta krokotteisiin liittyen: – artikkeli (lisätty 19.8.2021)
*) Ranskalaisen virologin ja ranskan rokoteryhmää johtaneen
Christian Perronnen haastattelu: ”Rokotteilla luotiin
riskiryhmä” (Avoin Media kääntänyt): – artikkeli (lisätty 20.8.2021)
*) ”Sain alla olevan vieraskirjoituksen tuttavaltani. Hänellä on
korkein mahdollinen alan koulutus ja yli 30 vuoden kokemus

lääketeollisuudessa työskentelemisestä ja lääketieteellisestä
tutkimustyöstä. Nykyisessä sensuurin ja totalitarismin ajassa hän
haluaa pysyä anonyyminä.” (Ossi Tiihonen) –
”KORRUPTIOPANDEMIA” – artikkeli (lisätty 22.8.2021)
*) Leena Fredriksson – Mitä Kouluissa Tapahtuu? Oppilaan
Ohjaajan Näkökulma (MikkoKemppe/ tokentube) – video (lisätty
22.8.2021)

englanninkieliset:
*) 16.6.2021: Fox 26- kanavalta lähteneen uutisankkuri Ivory Heckerin
paljastukset kanavan sisältä liittyvät myös rokotteiden mainontaan
uutisoinnin avulla: haastattelu Project Veritaksen sivustolla
*) How the CDC is manipulating data to prop-up “vaccine
effectiveness” – Off Guardian
*) Tri Robert Malonen essee ”Bioethics of Experimental COVID
Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at
what’s going down” – Trial Site News (lisätty 3.7.2021)
*) mRna- rokotteen keksijä Tri Robert Malone vaihtoehtoisten cövidhoitojen marginalisoinnista (mRNA Vaccine Inventor Dr. Robert Malone
explains how political influence has affected the acceptance of alternative
treatments for COVID-19): videoklippi 12min – American Thought
Leaders (lisätty 8.7.2021)
*) mRNA- rokotteen keksijä tri Robert Malone ottaa huolestuneena
kantaa ilmiöön, jossa pahimmat tautipiikit ovat osuneet suurimman
rokotuskattavuuden maihin – ZeroHedge (lisätty 19.7.2021)
*) Big Tech sensuroi rokoteturvallisuuteen liittyviä avainfaktoja – Sharyl
Atkisson’s podcast/ article in The Defender (lisätty 19.7.2021)

*) Rockefeller- säätiö lahjoittaa 13,5 milj. dollaria taisteluun
”lääketieteellistä disinformaatiota vastaan” – säätiön oma tiedote sekä
aihetta sivuava uutinen – Washington Examiner (lisätty 19.7.2021)
(olennainen, etenkin kontekstissa ylläolevaan Sharyl Atkissonin
puheenvuoroon!)
*) Haastattelu Yhdysvalloissa c- rokotuksia vastaan nostettuun
oikeusjuttuun liittyen – Activist Post/ Spiro interviews Attorney Ana Garner
who is a member of the legal team that recently filed a lawsuit against the
Secretary of the Department of Health and Human Services (HHS) –
Video (lisätty 23.7.2021)
*) mRna- rokoteteknologian kehittäjä tri. Robert Malone on
huolissaan näkyvästä kehityssuunnasta ja ADE:n (AntibodyDependent Enhancement – vasta-aineista riippuvainen
parannus) riskistä rokotettujen suhteen – ensimmäinen osa || toinen
osa (lisätty 28.7.2021)
*) Artikkeli 18.5.2021 ranskalaisen virologin ja Nobel- voittajan
Luc Montagnierin aiemmin keväällä 2021 antamasta
haastattelusta, jossa hän varoittaa rokottamisen pandemian
keskellä luovan variantteja (*vastoin paljon levitettyä väärää väitettä,
hän ei sanonut mitään rokotettujen riskistä kuolla 2 vuoden sisällä) –
Artikkeli (lisätty 28.7.2021)
*) Toinen Luc Montagnierin näkemyksiä käsittelevä
artikkeli: Nobel Prize Winner Warns Vaccines Facilitate
Development of Deadlier COVID Variants, Urges Public to Reject
Jabs – artikkeli (lisätty 29.7.2021)
*) Ote Luc Montagnierin videoidusta haastattelusta: Nobel Prize
Winner Professor Luc Montagnier Says Vaccine Is Creating
Variants – video (lisätty 19.8.2021)
*) Artikkeli vuotaneesta Pfizerin
rokotemyyntisopimuspohjasta: Pfizer: Demanding Ransom for
Vaccine Contracts – artikkeli (lisätty 29.7.2021)

*) American Frontline Doctors -järjestön yksivuotisjuhlakonferenssi 27.7.2021 – asiantuntevaa päivitystä tämän
hetken korona- ja rokotetilanteesta: WHITE COAT SUMMIT: The
One Year Anniversary – video (lisätty 29.7.2021)
*) Vuotaneen, *oletetun* Pfizerin rokotemyyntisopimuksen
tarkastelua eräässä twiittiketjussa: – ketju (lisätty 31.7.2021)
*) FDA kiirehtii täyttä valtuutusta koronarokotteille: FDA ‘AllHands-on-Deck’ to Get COVID-19 Vaccines Fully Approved –
Health experts say a wave of mandate more likely after FDA
grants full approval – artikkeli (lisätty 7.8.2021)
*) ‘The Mandates Are Coming’: Fauci Says Full FDA Approval Will
Inspire A Flood Of Vaccine Requirements: – artikkeli (lisätty
8.8.2021)
*) Vetoomuksista täyden myyntiluvan pidättämisestä
toistaiseksi: – artikkeli 1 | – artikkeli 2 (lisätty 8.8.2021)
*) Poikkeuksellinen rokotehaittailmoitusten määrä
Yhdysvalloissa: We’ve Never Seen Vaccine Injuries on This Scale
— Why Are Regulatory Agencies Hiding COVID Vaccine Safety
Signals? – artikkeli (lisätty 17.8.2021)
*) Pfizerin täyden käyttöluvan vahvistamista kiirehditään: Covid19: FDA set to grant full approval to Pfizer vaccine without
public discussion of data – artikkeli (lisätty 21.8.2021)
*) Kansanmurhaa käsittelevästä kantelusta kansainväliseen
rikostuomioistuimeen (ICC:en) Haagiin – Lawyers worldwide submit
new evidence to International Criminal Court alleging World
Leaders & Scientific Advisors have used Covid-19 & the
Injections to commit Genocide and Crimes against Humanity: –
artikkeli | – lehdistötiedote (lisätty 22.8.2021)
*) UK Lawyers Serve Notices of Liability on COVID Vaccinators
Who Administer Shots Without Obtaining Full Informed
Consent – artikkeli | – video (lisätty 22.8.2021)

*) Lasten rokottamiseen liittyen: COVID-19: Bermuda Freedom
Alliance ‘Concerned About The Push To Inoculate Our
Children’: – artikkeli (lisätty 23.8.2021)

*) Artikkeli Nobel- voittaja, virologi Luc Montagnierin kannanotoista sekä
ADE:stä – Nobel Laureate Warns: COVID Vaccine is Creating
Variants: – artikkeli (lisätty 24.8.2021)
*) American Conversations with Vaccine Injured Episode 1 –
Interview with Dr. Danice Hertz – haastattelu (lisätty 24.8.2021)
*) FDA, Pfizer/ BioNTech ja täysi käyttölupa kysymyksiä – Lacking
Advisory Committee, FDA Approves Pfizer Jab: –
artikkeli (25.8.2021)
*) Ranskalainen Raymond Poincarén sairaalan lääketieteellisen laitoksen
johtaja ja entinen kansallisen rokotustoiminnan johtaja Christian Perronne
kritisoi k- rokotus- kampanjoita – France’s long-time vaccine policy
chief: Covid policy is ”completely stupid” and ”unethical” –
video (lisätty 25.8.2021)
*) Civil Liberties Group: Approval of Pfizer Covid Vaccine
‘Irresponsible and Deadly’: – artikkeli (lisätty 25.8.2021)
*) ”The Defender” tuo esille, kuinka FDA:n ”täysvaltuutuksen” varjolla
yritetään oikeuttaa rokotemandaatit, mutta samalla säilyttää syytesuoja: 2
Things Mainstream Media Didn’t Tell You About FDA’s Approval
of Pfizer Vaccine – artikkeli (lisätty 25.8.2021)

