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8. Tu ne gre za naše zdravje, gre za USTVARJANJE STRAHU IN PANIKE, da bomo
sprejeli, da nam bodo odvzete pravice.
RESNIČNI program te največje prevare v zgodovini človeštva je poleg
uničevanja gospodarstva in pridobivanja večjega nadzora nad ljudmi,
uvedba obveznih cepiv za prebivalstvo, ki bodo v kombinaciji s povečanim
obsevanjem 5G imela strašne učinke na fizično / umsko / in duhovno zdravje osebe. NE CEPITE SE na kakršen koli način! Raziščite natančno vsebnost
cepiv. Uveljavljanje cepiv proti volji državljanov je nezakonito.
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9. Večina alternativnih informacij o “pandemiji” se takoj
odstrani iz Youtuba in drugih
medijev. Cenzura je v polni
veljavi. V uradnih medijih
vidimo čisti informacijski terorizem. V medijih nismo videli
odprtih razprav, kjer bi lahko
izrazili drugačna stališča, kar je
v nasprotju z življenjem v
svobodni demokratični družbi!
Za doseganje javnosti se
moramo zateči k drugim sredstvom, kot je ta letak.

Na tisoče zdravnikov, odvetnikov in običajnih državljanov že govori, protestira in
obsoja tisto, kar je postalo največji zločin proti človeštvu in nam odvzema temeljne
državljanske pravice na podlagi množičnega zavajanja.
Vstanite! Pokažite, da ste budni, da nočete ubogati vlad in njihovih laži.
Obvestite se in DELITE!
Informujte sa a zdieľajte!
Weby, ktoré môžete navštíviť, aby ste získali viac informácií (niekoľko z nich): acu2020.org,
londonreal.tv, medicineuncensored.com, lbry.tv/@weareresistance, americasfrontlinedoctors.com, win-war.org, stopworldcontrol.com

ZDRUŽENI PROTI
PREVARI COVID19!
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NI to, kar vam rečejo. Obvestite se. Nujno
je!
Dejstva kažejo, da za corona ukrepe NI
medicinske utemeljitve, NI znanosti.
"Krizno" upravljanje je postalo popolnoma
nesorazmerno.
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Nekaj večjih laži in dejstev o »PLANdemiji«,
povzetih
iz Odprtega pisma zdravstvenih delavcev
5:03

vsem belgijskim organom ter drugih virov:

1. Vsako leto smo priča mešanicam virusov
gripe, ki jim sledijo koronavirusi. Tudi tokrat
ni nič drugače. Izkazalo se je, da je umrljivost
večkrat nižja od pričakovane in blizu običajni
sezonski gripi.

2. Uporaba nespecifičnih testov PCR povzroči
lažno pozitivne rezultate.
Če je nekdo pozitiven, to NE pomeni, da je okužen. To ne upravičuje
sprejetih socialnih ukrepov, ki temeljijo zgolj na teh testih. Večina
ljudi s pozitivnim (PCR) testom nima težav. Njihov imunski sistem je
močan.

3. Število registriranih smrtnih primerov
zaradi korone je v MEDIJIH NAPIHNJENO, z
namenom ŠIRJENJA strahu.
Ljudje umirajo zaradi drugih vzrokov, zaradi gripe, prevladujejo starejši,
večina pa jih je KATEGORIZIRANA kot Covid19, kar še poveča število.
Velika večina umrlih bolnikov je bila starejših od 80 let. Večina umrlih
(70%), mlajših od 70 let, pa je imela osnovne bolezni, kot so težave srca
in ožilja, diabetes, kronične pljučne bolezeni ali debelost. Velika večina
okuženih (> 98%) NISO ali skoraj niso zboleli, ali so se spontano
pozdravili.
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4. Restriktivni ukrepi nimajo
povezave s potekom ali številom okužb.
Zaklepanje ni privedlo do nižje stopnje umrljivosti. Socialna izolacija in ekonomska škoda sta privedle do povečanja depresije, samomorov, nasilja znotraj družine in zlorabe otrok. Študije so pokazale,
da bolj ko imajo ljudje čustvene obveznosti, bolj so odporni na
viruse. Veliko bolj verjetno je, da ima izolacija usodne posledice.
.
5. Širjenje virusov se pojavi s kapljično okužbo
(samo za bolnike, ki kašljajo ali kihajo) in preko
zraka v zaprtih, neprezračenih prostorih.
Kontaminacija na prostem zato NI možna. Epidemiološke študije kažejo,
da zdravi ljudje tako rekoč ne morejo prenašati nobenega virusa.
6. Ustne maske sodijo v kontekst, kjer so
stiki z dokazano ogroženimi skupinami, ter
v zdravstvenem okolju / bolnišnicah,
domovih za ostarele.
Pri kihanju ali kašljanju zmanjšujejo tveganje za kapljično okužbo.
Peroralne maske pri zdravih posameznikih NISO UČINKOVITE proti
širjenju virusnih okužb. Nošenje maske ni brez stranskih učinkov:
Pomanjkanje kisika (glavobol, slabost, utrujenost, izguba koncentracije) se pojavi dokaj hitro, učinek je podoben višinski bolezni.
NEHAJTE NOSITI MASKE!
7. Zdaj se razpravlja o drugem valu z nadaljnjim zaostrovanjem ukrepov. Vendar natančnejši pregled pokaže, da ni prišlo do povečanja
števila sprejemov v bolnišnice ali smrti.
Zato ne gre za drugi val, temveč za tako imenovano "kemijo primerov" zaradi povečanega števila PCR testov.

