Next

AUTOMATIC CENSURE

8. Situația de față nu este despre sănătatea
noastră, ci despre CREAREA DE TEROARE ȘI
PANICĂ pentru ca noi să acceptăm să fim privați
de drepturi și libertăți. Această înșelătorie
este cea mai mare și mai amplă din istoria umanității, iar scopul ei
ADEVĂRAT, pe lângă distrugerea economiei și al controlului asupra
populației, este acela de a impune VACCINĂRI obligatorii. Acestea,
combinate cu radiațiile tot mai crescute 5G, vor avea efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, mentale și spirituale ale oamenilor.
NU ACCEPTAȚI SĂ VĂ VACCINAȚI SUB NICIO FORMĂ! Informați-vă în
legătură cu conținutiul exact al vaccinurilor. Impunerea vaccinurilor
împotriva voinței cetățenilor este ilegală.
9. Majoritatea informațiilor alternative cu
privire la “pandemie” sunt înlăturate
imediat de pe Youtube și alte canale de
media. Cenzura este în plină desfășurare.
Ceea ce vedem pe canalele oficiale de
media este pur terorism informațional. Nu
am văzut dezbateri deschise în media în
cadrul cărora să poată fi exprimate puncte
de vedere diferite, ceea ce este în directă
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contradicție cu traiul într-o societate liberă și democratică! Trebuie să
recurgem la alte metode pentru a ajunge la publicul larg, ca acest fluturaș.

Mii de doctori, avocați și cetățeni obișnuiți vorbesc despre asta,
protestând și denunțând ceea ce a devenit cea mai mare crimă împotriva
umanității și privarea de la drepturile noastre fundamentale bazată pe
decepția în masă.

Informați-vă și ÎMPĂRȚIȚI INFORMAȚIA!
Site-uri pe care puteți să cercetați mai mult (printre sute altele): acu2020.org, londonreal.tv, medicineuncensored.com, lbry.tv/@weareresistance, americasfrontlinedoctors.com,
win-war.org, stopworldcontrol.com

NU este ceea ce vă spun ei că este. Informaţi-vă. Este urgernt!
Datele factuale arată că NU există nicio justificare medicală pentru instituirea vreunei
măsuri de urgenţă.
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Managementul de “criză” a devenit complet
disproporționat. Niște minciuni și dovezi majore
despre această “PLANdemie”I... luate din
Scrisoarea Deschisă a profesioniștilor în sănătate
adresată tuturor autorităților din Belgia, precum și
alte surse:

1: În fiecare an vedem un amestec de virusuri gripale, urmate de coronavirusuri. Situația
de față nu este cu nimic deosebită față de ce
se poate observa în mod normal. Cifrele
mortalității s-au dovedit a fi de mai multe ori
mai mici față de așteptări și apropiate de cele
ale unui sezon normal de gripă.
2. Utilizarea testelor PCR non-specifice produce
rezultate fals pozitive. Dacă cineva testează
pozitiv nu înseamnă că persoana respectivă este
într-adevăr infectată. Măsurile sociale
implementate, bazate exclusiv pe rezultatele acestor teste, nu sunt
astfel justificate. Majoritatea oamenilor care testează pozitiv (PCR)
sunt asimptomatici. Sistemul lor imunitar este puternic.
3. Numărul de morți cauzate de coronavirus
este UMFLAT PRIN MASSMEDIA pentru SINGURUL motiv de a promova frica. Oamenii mor
din cauze diverse, gripă sezonieră, bătrânețe dar

majoritatea lor sunt CATEGORISIȚI ca și decedați din cauza Covid19
pentru a umfla datele. Marea majoritate a pacienților decedați erau
în vârstă de peste 80 de ani. Majoritatea oamenilor decedați (70%)
sub 70 de ani prezentau comorbidități, cum ar fi boli cardiovasculare, diabet zaharat, boli pulmonare cronice sau obezitate. Vasta
majoritate a persoanelor infectate (>98%) NU au prezentat simptome sau acestea au fost minime iar videcarea lor spontană.
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4. Nu există nicio legătură între măsurile de
carantină impuse și cursul infecției. Carantinarea nu a condus la o rată mai mică a mortalității. Izolarea socială și distrugerea economiei
au dus doar la creșterea numărului depresiilor, suicidurilor,
violenței domestice și a abuzurilor contra minorilor. Studii au arătat
că o persoană este cu atât mai rezistentă în fața infecțiilor virale cu
cât are mai multe angajamente emoționale. Este mult mai probabil
ca izolarea în sine să aibă efecte fatale.
5. Răspândirea virusurilor are loc prin ploaie de
picături (numai în cazul bolnavilor care tușesc
sau strănută) și prin inhalarea de aerosoli în
spații închise și lipsite de ventilație.
Contaminarea în spații deschise NU este astfel posibilă. Studii epidemiologice arată că persoanele sănătoase nu au cum să transmită virusuri.
6. Măștile de protecție au rolul lor în contextul
în care se produc contacte cu grupuri de risc
dovedite și într-un context medical/cadru
spitalicesc sau de cămin de bătrâni. Ele reduc
riscul infectării prin ploaie de picături în urma tusei sau strănutului. În
cazul oamenilor sănătoși, măștile sunt INEFICIENTE împotriva răspândirii infecțiilor virale. Purtatul măștii nu este lipsit de efecte adverse:
deficiența de oxigen (dureri de cap, greață, oboseală, pierderea puterii
de concentrare) se produce foarte rapid și are un efect similar cu răul
de înălțime. NU MAI PURTAȚI MĂȘTI!
7. Se discută despre un al doilea val și înăsprirea măsurilor de siguranță impuse. Și totuși, la o
mai atentă examinare, se poate vedea că nu
există o creștere a internărilor sau a morților.
Deci nu este un al doilea val veritabil, ci o creștere artificială a numărului de infectări prin creșterea numărului de teste PCR realizate.

