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8. Mänskligheten är utsatt för ett av de värsta
falsarium vi skådat i känd historia på planeten.
Åtgärderna handlar inte om människors bästa.
SKRÄCK OCH RÄDSLA OCH KAOS NÅR ORIMLIGA
PROPORTIONER. Media och myndigheter

”VI MÅSTE GÅ SAMMAN MOT

COVID 19 BEDRÄGERIET” !

ageranden trummas ut som hjälp men bygger klart på något annat (Försök att
stuva om ekonomiska systemet). Närmast slavisk kontroll av allmänheten
aktiverats i vissa länder. Påbud om obligatorisk VACCINERING mot något som i
stort sett är riskfritt för de flesta, är att utsätta människor för ett gigantiska
livsavgörande hasardspel. Det kan ta mer än 10 år att få fram ett säkert vaccin
mot viruset. Kom ihåg de svenska ungdomar som vaccinerade sig mot svininfluensan. VACCINERA DIG INTE UNDER NÅGRA FÖRHÅLLANDEN! Obligatorisk
vaccinering är illegal! Undersök den forskning som pågår inom vaccin, transhumanism och robotisering av människan.Det talas om uppbyggnad av
potentiellt skadlig 5G mikrovågsstrålning för “smart” och “ting.” Innefattar det
människan? Särskilt spektakulär kan planerad 60 GHz mikrovågor vara då den
ligger i syremolekylens resonansfrekvens.
THIS VIDEO IS NO LONGER AVAILABLE
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9. Media har (köps) omvandlats
omvänt till att tjäna makten snarare
än att kritiskt granska den. Kritisk
information som avviker från
politiker, myndigheter, organisationer inklusive globala medieföretag
och biljonärer kring Covid tas bort och
kommer inte fram till offentlig
debatt. Propagandan och censuren är i

full sving. Media är nu ren och skär informations terrorism. Olika åsikter skall kunna
diskuteras i ett fritt demokratiskt samhälle, för det har vi väl inte blivit upplysta om
att ha lämnat? För att nå ut behövs nya metoder att informera allmänheten och
kunna samla sig till motkraft för att få ett slut på de uppenbara maktövergrepp
som nu uppenbarligen sker.
Stå upp! Visa att du är vaken genom att vägra att acceptera de förmaningar som
ges vilka bygger på falska grunder.
Informera dig själv och DELA information mellan varandra.
Elektronisk information för egen del kan du hitta på: acu2020.org, londonreal.tv,
medicineuncensored.com, lbry.tv/@weareresistance, americasfrontlinedoctors.com,
win-war.org, stopworldcontrol.com
Om Sverige: Studera gärna vad forskaren Lars Bern har att säga om PCT testerna m.m.
https://anthropocene.live/2020/11/11/pcr-testerna/ samt generellt
https://www.youtube.com/watch?v=bUxz85qHL3g
I Sverige finns seriös och klarläggande information och öppen debatt via
https://swebbtv.se/ och https://palaestramedia.com/ m.fl.
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Det är INTE vad de säger dig. Informera dig
själv. Det är viktigt!
Faktum är att det INTE finns något
medicinskt berättigande för någon krispolitik. ”Kris” hanteringen har blivit totalt
oproportionerlig.
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Några av de huvudsakliga lögnerna och fakta
om denna ”PLANdemic”I... som utdrag från
det Öppna Brev från professionella inom
Hälsovård samt andra källor, riktad till alla
auktoriteter i Belgien.
1. Varje år förekommer förkylningsvirus och nu
har vi drabbats av vad som kallas Coronavirus.
Det har visat sig jämförbart med vanligt förkylningsvirus, trots skräckscenarion har dödligheten
visat sig jämförbar med vanlig säsongsinfluensa.
Se och jämför data från statistiska centralbyrån
antalet döda 2020 mot tidigare år.
2. Användningen av det icke-specifika PCR testet
som är dokumenterat osäker. Även uppfinnaren
av PCR Kary Mullis (Nobelpris 1993 för PCR) ansåg
att det lämpas för forskning men inte diagnostik.

3. Antalet som avlider av corona är UPPBLÅST
AV MEDIA vilket skapat onödig rädsla och
osäkerhet. De är främst de i hög ålder med
underliggande sjukdomar som visat sig vara i
riskzonen, d.v.s som vid säsongsinfluensa.
Huvuddelen av de som angetts avlida av Corona är över 80 år.
Majoriteten (70%) som är yngre än 70 år hade underliggande hälsoproblem som hjärt och kärlsjukdom, diabetes mellitus, kroniska
lungsjukdomar eller var överdrivet feta. Majoriteten (mer än 80%)
blev överhuvudtaget INTE ens sjuka eller återhämtade sig spontant.
4. Det finns ingen koppling mellan myndigheters drakoniska påbud som hjälp mot
infektionens verkliga risker för gemene man. I
stället för hjälp har nedstängningar av affärsliv,
sociala samhällsfunktioner, lockdowns lett till
social isolation, sjukdom och omfattande ekonomisk förstörelse.
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Följden är ökat antal depressioner, självmord, skilsmässor, internt våld i
familjer och misshandel av barn. Studier visar entydigt att ju större emotionella sociala åtaganden och interaktion mellan människor, ju mer
resistenta de är mot virussjukdomar. Den närmast kriminella isolation och
åtgärder som påtvingats (i många länder) har fått allvarliga sociala och
ekonomiska följder med dödliga konsekvenser. Skador ofta långt större
och mer omfattande skada än vad viruset orsakar.
5. Virus sprids normalt via s.k. droppinfektion
(d.v.s för patienter som hostar och nyser) och
av luftburna partiklar i stängda oventilerade
rum. Smittspridning av virus förekommer därför
INTE utomhus. Epidemiologiska studier visar att friska människor
praktiskt taget inte överför virussmitta vid normalt socialt umgänge.
6. Munskydd är INEFFEKTIVA för att minska
risken av virussmitta mellan friska personer.
Den som bär munskydd utsätter sig för andra
risker som syrebrist. Det kan leda till huvudvärk,
illamående, bristande koncentration, jämförbar höghöjds sjukdom.
Munskydd hör hemma där de bevisligen ger resultat exempelvis vid
operationer och specifika sjukhus avdelningar, infektionskliniker etc.
Att använda munskydd för allmänheten mot Covid19 handlar inte om
att värna om människors hälsa. DÄRFÖR - BÄR INGET MUNSKYDD.
7. En andra Covid våg sägs komma under
hösten vintern 2020 men någon andra våg
kommer inte, utan det handlar om s.k.
“Fallkemi”, d.v.s resultatet av ökat antal
PCR tester. Hösten är f.ö. normal period för
förkylningar. Trots att myndigheterna är medvetna, motiveras
drakonisk indragning av människors fri och rättigheter (tack och lov
inte i Sverige tros medialt tryck). Det visar sig skapa enorma sociala
problem och leder till ekonomiska katastrofer för många. Det sker
trots att närmare studier visar nu som tidigare att det inte finns några
bevis på ökad dödlighet. Inga skäl finns för vidta de åtgärder som
sker. Allmänhetens förtroende för auktoriteter undermineras totalt
och samhällskontraktet upphör.

