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Tarina lyhyesti 

• David Martin, PhD, esittää todisteita siitä, että COVID-19-injektiot eivät ole rokotteita, vaan 

bioaseita, joita käytetään koko globaalin väestön kansanmurhaan  

• COVID-19-injektioiden tuottama piikkiproteiini on tunnettu huolta aiheuttava biologinen aine   

• Martin uskoo, että kuolleiden määrä paljastettiin mahdollisesti jo v. 2011, kun Maailman 

Terveysjärjestö (WHO) julisti ”rokotuksen vuosikymmenen”  

• Rokotuksen vuosikymmenen päämääränä oli väestön väheneminen 15%:lla globaalisti, mikä 

tarkoittaisi noin 700 miljoonaa kuollutta ihmistä; USA:ssa tämä tarkoittaisi 75-100 miljoonan 

ihmisen kuolemaa COVID-19-injektioihin 

• Kysyttäessä millä aikavälillä nämä ihmiset kuolisivat, Martin vihjaa: ”On olemassa paljon 

taloudellisia syitä, joiden vuoksi ihmiset toivovat sen tapahtuvan aikavälillä tästä hetkestä vuoteen 

2028” 

• USA:n Sosiaaliturvajärjestelmän, Sosiaalivakuutusjärjestelmän (Medicare) ja 

Sairausvakuutusjärjestelmän (Medicaid) ohjelmien ennustettu maksukyvyttömyys vuoteen 2028 

mennessä antaa ymmärtää, että ”mitä vähemmän ihmisiä näissä ohjelmissa on saajina, sen 

parempi”, ja tämän Martin uskoo olevan syynä siihen, miksi COVID-19-injektioita alettiin 

ensimmäiseksi antaa yli 65-vuotiaille  

 

Tässä USAWatchdog.com-sivuston Greg Hunterin paljastavassa haastattelussa David Martin, PhD, esittää 

todisteita siitä, että COVID-19-injektiot eivät ole rokotteita, vaan bioaseita, joita käytetään eräänlaisena 

joukkotuhoaseena koko globaalin väestön kansanmurhaan.|1| 

Maaliskuussa 2022 Martin jätti liittovaltiollisen siviilikanteen presidentti Bideniä, Terveys- ja 

sosiaalipalveluministeriötä ja Sosiaalivakuutus- (Medicare) ja Sairausvakuutuspalveluiden (Medicaid) 

keskuksia vastaan. Kanteessa syytetään COVID-19-injektioiden muuttavan kehon bioasetehtaaksi, joka 

valmistaa piikkiproteiinia. COVID-19-injektioihin liittyen termi ”rokote” ei ole vain harhaanjohtava, vaan 

virheellinen, koska kyseessä on itse asiassa eräänlainen geeniterapia.|2| 

”Ja meitä ei tulla haastamaan oikeuteen mistään kunnianloukkauksesta tai virheellisestä tiedosta, vaan me 

itse asiassa vaadimme näitä ihmisiä vastuuseen kotimaan terrorismista, rikoksistaan ihmisyyttä vastaan ja 

jo v. 1998 alkaneesta tarinasta, jossa koronaviruksesta tehtiin ase”, Martin sanoo.|3| 

 

SARS-CoV-2 on ollut tekeillä jo vuosikymmeniä 

Martin on liiketoimintansa kautta seurannut patenttihakemuksia ja niiden hyväksymispäätöksiä jo 

vuodesta 1998. Hänen yrityksensä M-Cam International Innovation Risk Management (M-Cam 

kansainvälisten innovaatioiden riskien hallinta) on maailman suurin finanssialalla käytetyn aineettoman 

omaisuuden vakuutuksenantaja 168 maassa. M-Cam on myös USA:n hallituksen puolesta seurannut 
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biologisista ja kemiallisista aseista tehtyjen sopimusten rikkomuksia vuoden 2001 anthrax-säikähdyksen 

jälkeen.|4|  

Martinin mukaan on olemassa enemmän kuin 4000 patenttia, jotka liittyvät SARS-koronavirukseen. Hänen 

yrityksensä on myös tehnyt kattavan katsauksen sellaisten tutkimusten rahoituksesta, joihin liittyy 

beetakoronavirusperheen alaryhmään kuuluvan SARS-viruksen syntyyn johtanutta koronavirusten 

manipulaatiota. 

Suuri osa tämän tutkimuksen rahoituksesta tuli Kansallisilta allergian ja infektiotautien instituuteilta 

(National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), joiden johtajana oli tri Anthony Fauci.|5| 

Martin selosti:|6|  

”Luulenpa, että kuulijoillesi ja katsojillesi on tärkeää muistaa, että v. 1999 Pohjois-Carolinan Chapel 

Hill yliopistossa Anthony Fauci ja Ralph Baric päättivät aloittaa sittemmin v. 2002 patentoimansa 

koronaviruksen muuttamisen aseeksi – ja kuulitte ajankohdan oikein, tämä tapahtui vuotta ennen 

SARS:n puhkeamista Kiinassa.  

Tuo oli ensimmäinen kerta, kun he patentoivat tarttuvaksi epätäydellisesti kopioivaksi 

koronaviruksen kimeeriksi kutsumansa viruksen. Ja avataanpa sitä, mitä tämä tarkoittaa. Tarttuva 

tässä tarkoittaa, että se itse asiassa on tappavampi kohteelle. Epätäydellisesti kopioiva tarkoittaa, 

että se vahingoittaa pääasiallisesti kohdetta eikä kohteen perhettä tai ystäviä tai yhteisöä tai 

muita. Ja v. 2002, Pohjois-Carolinan Chapel Hill yliopisto patentoi epätäydellisesti kopioivan 

tarttuvan koronaviruskimeerin, josta tuli sitten ensimmäinen SARS-virus.  

Ja se paranneltiin täydelliseksi vuosina 2013-2016 toiminnan-edistämis-kiellon aikana (gain of 

function moratorium), jolloin Pohjois-Carolinan Chapel Hillin yliopistolle annettiin vapautus tästä 

kiellosta, joten he saivat jatkaa viruksen aseeksi muuttamista kunnes v. 2016 Ralph Baric julkaisi 

artikkelin, jossa hän kertoi Wuhanin virologiainstituutin olevan valmis saattamaan koronaviruksen 

ilmestymään ihmisessä, joten he tiesivät asiasta koko ajan. 

He tiesivät siis kyseessä olevan bioaseen jo vuodesta 2005. He tiesivät sen olevan tehokas 

poistamaan pelistä, vahingoittamaan, pelottelemaan ja pakottamaan väestöryhmiä. Ja he tekivät 

tämän kaiken tahallisesti tarkoituksenaan tuhota ihmiskunta.” 

 

COVID-19-injektioiden anto on ”bioterrorismiteko” 

Martinin mukaan COVID-19-injektion tuottama piikkiproteiini on koronaviruksen piikkiproteiinin kimeerin 

tietokonesimulaatio. ”Kyseessä ei itse asiassa ole koronavirusrokote. Kyseessä on 

piikkiproteiinitoimeksianto, jolla saadaan ihmiskeho tuottamaan myrkkyä. Ja tuolle biologisiin aseisiin 

liittyvälle tunnetulle huolta aiheuttavalle biologiselle aineelle, myrkylle, on laadittu aikataulu viimeisen 

puolentoista vuosikymmenen aikana”, hän sanoi.|7| 

Sen sijaan, että COVID-19-injektiot olisivat kansanterveydellinen toimenpide, kuten on laajasti 

kampanjoitu, ne ovat bioaseita ja bioterrorismiteko. Martin kertoi, että v. 2015 EkoTerveysallianssin 

(EcoHealth Alliance) johtaja tri Peter Daszak, joka ohjasi tutkimusdollareita NIAID:lta Wuhanin 

virologiainstituutille koronavirustutkimukseen, sanoi:|8| 

”Meidän on kasvatettava suuren yleisön ymmärrystä lääketieteellisten vastatoimien, kuten yleisen 
koronavirusrokotteen tarpeellisuudesta. Media toimii tässä eteenpäin ajavana voimana ja talous tulee 
seuraamaan tätä hypetystä. Meidän on käytettävä tätä hypetystä omaksi eduksemme, jotta pääsemme 
oikeisiin asioihin. Sijoittajat ovat kyllä mukana, jos he näkevät tuotot prosessin loppupäässä.” 
 



Daszak, jota Martin kutsuu ”rahanpesupäälliköksi”, sanoi itse asiassa, että koko tämä harjoitus oli kotimaisen terrorin 
kampanja, jolla saataisiin suuri yleisö hyväksymään tämä universaali rokotealusta käyttäen tunnettua biologista 
asetta. ”Ja nämä ovat heidän omia sanojaan, eivät minun tulkintaani”, Martin sanoi.|9|  
 
(Kääntäjän lisäys: rokotealusta (vaccine platform) on rokotealustateknologiaa, jonka avulla yksittäisestä 
järjestelmästä voidaan nopeammin tuottaa useita rokotteita. Katso https://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/pubs_archive/pubs-pdfs/2019/190423-OPP-platform-report.pdf) 
 

Martin: 100 miljoonaa saattaa kuolla COVID-19-piikkeihin 
 
Sekä Pfizerin että Modernan COVID-19-injektiot sisältävät nukleiinihapposekvenssejä, jotka eivät ole 
luonnollisia ja joita ihmiskeho ei aikaisemmin ole kohdannut. Tässä on kyseessä geenimuuntelukoe, joka ei 
käynyt läpi tutkimuksia eläimillä eikä kliinisiä kokeita. 
 
Yhtä kaikki, jo nyt ihmisiä kuolee näihin injektioihin, ja Martin sanoo, ”paljon useammat tulevat 
kuolemaan” sellaisiin syihin kuten veritulppiin, sydän- ja verisuonijärjestelmän vaurioihin ja maksan, 
munuaisten ja keuhkojen toiminnan ongelmiin.|10| 
 
Injektioista johtuva lisääntymiseen liittyvien ongelmien ja syöpätapausten vyöry on odotettavissa. ”Tosiasia 
on, että valtava määrä injektion saaneita ihmisiä kantaa jo oman kuolemansa siemeniä”, Martin sanoi.|11| 
Kuinka monta tulee kuolemaan? Martin uskoo tämän tulleen mahdollisesti paljastetuksi jo v. 2011, kun 
Maailman Terveysjärjestö (WHO) julisti ”rokotuksen vuosikymmenen”.|12| 
 

”Perustuen heidän omaan v. 2011 antamaansa arvioon, ja ... tämä on hyytävä arvio, mutta meidän 
on vain paljastettava se ... Kun Bill ja Melinda Gates Säätiö, Kiinan Tautien torjuntakeskus (CDC), 
Jeremy Farrar Wellcome Trust ja muut julkaisivat Maailman Terveysjärjestön (WHO) puitteissa 
Rokotuksen vuosikymmenen v. 2011, heidän esittämänsä tavoite oli vähentää maailman väestöä 
15%. 
 
Selventääksemme asiaa, tämä tarkoittaa noin 700 miljoonaa kuolemaa ... ja tämä asettaisi USA:n 
osuuden, suhteessa injisoituun väestöön, jonnekin 75 ja 100 miljoonan kuoleman välille.” 
 

Kysyttäessä millä aikavälillä nämä ihmiset kuolisivat, Martin vihjaa: ”On olemassa paljon taloudellisia syitä, 

joiden vuoksi ihmiset toivovat sen tapahtuvan aikavälillä tästä hetkestä vuoteen 2028.”|13| Tämä ”sen 

pienen horisontissa siintävän kömmähdyksen” vuoksi – Sosiaaliturvajärjestelmän, 

Sosiaalivakuutusjärjestelmän (Medicare) ja Sairausvakuutusjärjestelmän (Medicaid) ohjelmien vuoteen 

2028 mennessä tapahtuvan ennustetun maksukyvyttömyyden vuoksi. 

”Joten mitä pienempi määrä ihmisiä on sosiaaliturva-, sosiaalivakuutus- tai sairausvakuutusrahojen 

vastaanottajina, sen parempi”, Martin sanoi. ”Ei mitenkään yllättävästi tämä on yksi motivaatioista 

suositukseen, jonka mukaan yli 65-vuotiaat olivat ensimmäisiä, joille annettiin injektio.”|14| Muita 

riskiryhmäväestöön kuuluvia ovat hoitajat ja terveydenhoitoa tarjoavat tahot, ja muut työvoimaan 

kuuluvat, jotka pakotettiin ottamaan injektioita, kuten lentäjät. 

”Miksi meillä on yhtäkkiä 700 peruutettua lentoa päivässä, koska lentoyhtiöillä ei mukamas ole 

lentäjiä? ... likainen salaisuus ... on, että monilla lentäjillä on pieniä verisuonia koskevia ongelmia ja 

veritulppaongelmia, ja se pitää heidät poissa ohjaamosta, joka ei olisi hyvä paikka saada veritulppa 

aivohalvauksen tai sydänkohtauksen muodossa”, Martin sanoi. 

”Mutta ongelmana on myös se, että tulemme näkemään täysin saman ilmiön terveydenhuollon 

alalla ja paljon suuremmassa mittakaavassa kuin nyt, mikä tarkoittaa siis nykyisen sairastavuuden 

ja kuolleisuuden lisäksi. 
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Itse asiassa terveydenhuoltoala kokonaisuutena on kohteena, mikä tarkoittaa sitä, että sairaiden ja 

kuolleiden joukossa tulee olemaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sairaat 

ja kuolevat jäävät ilman hoitoa.”|15|  

 

Miksi COVID-injektiot saattavat muuttaa DNA:tasi 

Media ja kansalliset terveysviranomaiset ovat painottaneet, että COVID-19-injektiot eivät muuta DNA:ta. 

Mutta Martin tuo huomiomme kohteeksi Kansallisen tiedesäätiön (National Science Foundation) melko 

tuntemattoman apurahan, joka tunnetaan Darwinistisina kemiallisina järjestelminä (Darwinian chemical 

systems),|16| johon kuului tutkimusta, jossa mRNA:ta liitetään kohteena oleviin genomeihin. Martinin 

mukaan:|17|  

”Moderna perustettiin ... 10-vuotisen Kansallisen tiedesäätiön rahoituksen seurauksena. Ja tätä 

apurahaa kutsuttiin Darwinistisiksi kemiallisiksi järjestelmiksi ... projekti, joka synnytti itse Moderna-

yhtiön oli projekti, jossa nimenomaisesti pyrittiin selvittämään, kuinka saada mRNA kirjoittamaan 

itsensä minkä tahansa halutun kohteen genomiin. 

Kyseeseen voisi tulla yksisoluinen organismi, monisoluinen organismi tai ihminen. Ja tosiasia on, 

että Moderna perustettiin, kun tuli todistettua, että mRNA voidaan liittää osaksi ihmissoluja ja 

saada kirjoittamaan itsensä ihmisen perimään.” 

Kukaan ei tiedä, mitä lyhyt- tai pitkäaikaisvaikutuksia COVID-19-injektioita saaneiden ihmisten sisällä 

olevasta piikkiproteiinianalogista tulee olemaan. Mutta liittyen genomin muutokseen, Martin toteaa datan 

näyttävän mRNA:lla olevan kyvyn kirjautua ihmisten DNA:han, ja ”tällä tavalla pitkäaikaisvaikutukset eivät 

tule olemaan pelkästään oireellisia. Pitkäaikaisvaikutuksia tulevat olemaan injektioita saaneiden 

henkilöiden genomin muutokset.”|18| 

 

Todettu vilppi poistaa suurten lääkeyhtiöiden vastuuvelvollisuussuojan 

Vuoden 2001 anthraxhyökkäys, joka oli lääketieteellisen ja maanpuolustuksellisen tutkimuksen tulos, johti 

PREP-asetuksen hyväksymiseen. Tämä asetus poisti lääketieteellisten hätätilavastatoimien tuottajilta 

vastuuvelvollisuuden. 

Tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin USA:ssa on hätätila, sallitaan toimet kuten COVID-19-”rokoteet” 

hätätilatoimiluvalla (emergency use authorization). Ja niin kauan kuin tämä hätätila-auktorisointi on 

voimassa, näiden kokeellisten geeniterapioiden valmistajia ei voida laittaa taloudelliseen vastuuseen 

mistään näiden terapioiden käyttöön liittyvistä haitoista. 

Siis, jos kyseessä ovat ”rokotteet”. Jos nämä injektiot EIVÄT ole rokotteita, niin tämä 

vastuuvelvollisuussuoja putoaa pois, koska ei ole olemassa vastuuvelvollisuussuojaa geeniterapialle 

lääketieteellisenä hätätilavastatoimena. Lisäksi, oikeusjutut, joissa voidaan todistaa yhtiöiden 

harjoittaneen vilppiä, saavat myös aikaan vastuuvelvollisuussuojan poistamisen. Martin toteaa:|19|  

”Yksi hyvä puoli PREP-asetuksessa on se, että vastuuvelvollisuussuoja toimii vain, jos ei ole tehty 

vilppiä. Sillä, jos tehtiin vilppiä ilmoitettaessa tuloksista, jotka johtivat hätätila-auktorisointiin, niin 

silloin koko immuniteettisuoja pyyhkiytyy pois. 

Siispä syy, miksi nyt käymiämme keskusteluja olisi itse asiassa tärkeää kannattaa ja edistää, on se, 

että lääkeyhtiöt – ja tähän kuuluvat Pfizer, Moderna ja J&J – tietävät petoksensa tulevan 



muistetuksi. Tärkeä asia tässä on se, että kun vilppi on todettu, 100% vastuuvelvollisuus siirtyy heille 

takaisin. 

... kun petos oli pohjana petokselle, silloin meillä on monia muitakin lainopillisia keinoja, jotka 

mahdollistavat tuon verhon läpäisyn. Joten loppujen lopuksi, ei ole epäilystäkään ... ja on aika 

ilmeistä perustuen nykyisiin kuolleisuus- ja sairastavuustietoihin, että ottaen huomioon sen 

tosiasian, että mitä tulee biologisiin aseisiin ja bioterroriin, jokainen syytekohta tarkoittaa 100 

miljoonan dollarin sakkoa. Liittovaltion lait mahdollistavat tämän. 

Sakko korporatiivisesta kotimaan terrorismista, kun siihen kuuluu 100 miljoonaa dollaria/syytekohta 

vastuuvelvollisuutta – aiheuttaa eksistentiaalisen uhan, joka lakkauttaa yhtiöiden kuten Pfizerin tai 

yhtiöiden kuten Modernan olemassaolon. Ja tämän eteen me teemme työtä joka päivä.” 

Jos haluat seurata käynnissä olevien oikeustapausten edistymistä – oikeustapausten, jotka pyrkivät 

paljastamaan totuuden näiden rikollisorganisaatioiden pyrkimyksistä saavuttaa globaalin väestön kontrolli 

luomalla patentoituja bioaseita, joita markkinoidaan uusina viruksina ja injektioina – voit löytää kaikki 

yksityiskohdat ProsecuteNow.io-sivustolta, Martinin ja kollegoiden toimittamalta nettisivustolta. 
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