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KÓRHÁZAKKAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉS!
– AZOKNAK AKIK IDEFIGYELNEK –
Eljött az idő mikor jobb ha nem fordulnak az emberek a kórházakhoz vagy háziorvosokhoz,
kivéve az élet – halál helyzetekben. Függetlenül attól a hittől hogy létezik-e vagy sem a vírus
erről a figyelmeztetésről értesíteni kell mindenkinek a saját családtagját és ezt meg kell
osztani mindenkivel. Sok minden ismerté vált már, és világossá fog válni de ez nem elég.
A vírushelyzet miatt a kórházak sok pénzt kapnak minden észlelt CoV esetért (USA-ban: 13
000 dollár), ha az ember légzőkészüléket is igényel az viszont már 40 000 dollárt. Ha az ember
meghal – akkor akár négyszer több is érkezik a kórházba. Az emberek ezt persze nem hiszik
el a rendkívül nagy pénzösszegek miatt.
Úgy vélik, hogy ez azért nem lehetséges, mert ez nem jövedelmező. De akik fizetnek, a
negatív Cabal, nem pénzel dolgozik. Inkább csak nagy összegeket továbbítanak a
kórházakhoz és az orvosokhoz, digitális pénzt valódi háttér nélkül. Nekik ezek nekik csak
számok.
Ráadásul nem számít, hogy mekkora számokat bocsátanak ki bankszámlákról, amelyek
maguk heteken belül úgyis összeomlanak. Ez csak egy újabb ellenőrzési és manipulációs
módszer. Bárki, aki nemcsak légzőszervi problémákkal küzd, hanem bármilyen problémával,
akár kórházakhoz, vagy akár orvosokhoz fordul, ki van téve annak, hogy önkényesen
besorolják CoV pozitív kategóriájába, ahogyan ez jelenleg a világon tömegesen meg is
történik.
A pénzért a kórházba került embereket pedig benntartják, és még légzőkészüléket is fel
fogják írni kórlapjukra, hogy még több pénzt szerezzenek be, még akkor is, ha ezt a személyt
a kórházba azért utalták be mert vakbélgyulladása van.

A légzőkészülékekről köztudott, hogy a traumát okoznak a tüdő belső felületén azaz
tüdőkárosodást okoznak, és csakis minimális fokozaton, valamint csakis végső megoldásként
szabadna használni, amikor a beteg már nem képes önállóan lélegezni, és soha azt
megelőzően.
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légzőkészülékeket, hogy még ártalmasabbak legyenek, és hogy ezáltal az emberek még
sérülékenyebbé váljanak.
Ez a következő részhez vezet. Azaz ez azt jelenti, hogy a kórházakban embereket gyilkolnak,
hogy nagy pénzösszegekhez jussanak. Ez bűncselekmény, mind szándékosan, mind orvosi
gondatlanság miatt a kórházi személyzet félelme miatt.
Számtalan bizonyságtételt adtak át az emberek akik számára nyilvánvalóvá vált e helyzet.
Egy egészséges fiú megfázással érkezik a kórházba. A következő dolog, amit a kórházi
szobában váró családtagok fognak látni, hogy jön az ápoló, aki egy urnát ad át nekik
gyermekük hamujával.
Vagy olyan csecsemők, akik más dolgok miatt meghalnak, és pénzt kínálnak a rokonuknak,
így a halotti anyakönyvi kivonatban úgy tűnik, mintha a CoV-19 lenne az ok. És abban az
esetben amit nekem átadtak, alacsony jövedelem miatt elfogadták a szülök ezt a – csúszó –
pénzt. Ezért foglalom bele e jelentésbe.
Ez csak két példa a számtalan példából. Az ápolónőknek kezd elege lenni és nyilvánosságra
hozzák, hogy igen, látják, hogy gondatlanság miatt kórházakban ölik a betegeket. Nem
kezelik őket, amikor betegek, hogy lássák, meghalnak-e. Tehát számukra ez nem gyilkosság,
egyszerűen kihagyják a szükséges kezelést, egyszerűen nem adnak lehetőséget a
gyógyulásra.
A lényeg az, hogy nagyon nagy összegeket fizetnek minden egyes esetre, minden bonyolult
esetre, és még ennél is többet minden halálra ha odabiggyesztik a halotti kivonatra, hogy
CoV, következtetésképp, amelyet csak elképzelni lehet, ami pedig az orvosi intézmények és
orvosi személyzet kapzsiságának köszönhető.
De a probléma ezzel nem ér véget. Még azokban a kórházakban is, ahol ez nem történik meg,
az orvosi személyzetet annyira meg van rémülve a CoV-tól, hogy megtagadják a
családtagoknak, hogy beteg rokonaikat meglátogassák, megtagadva ezáltal a családi
felügyeletet, azzal kapcsolatban, hogy mit csinálnak időközben a beteggel. Ez lehetővé teszi
számukra a szabad hozzáférést, bármit amit a beteggel akarnak tenni.

És sok esetben nem végeznek boncolást, sokkal kevésbé hagyják, hogy a családtagok
eljöjjenek, és elbúcsúzzanak elhunyt rokonaikról, az CoV miatt. Elégetik őket, anélkül hogy a
családot egyáltalán figyelembe vennék.
Minden személyt, aki kórházba érkezik, 100% hogy valamilyen módon bevonják ebbe az CoV
értelmetlenségbe, különösen akkor, ha a probléma valamilyen módon hasonlít a CoV
tüneteihez: magas (vagy alacsony) vérnyomás, orrnyálkahártya, köhögés, szédülés, ez
esetleges tüneteik CoV-nak minősülnek, mivel vannak már olyan irányelvek is, amelyek
szerint el kell hagyni a teszteket, és feltételezni kell, hogy ez CoV.
Robert: És ezt a bolygó egész területén, vagy csak néhány országban történik?
Aneeka: Általában az egész bolygón ez történik. Persze, hogy kórházról-kórházra változhat,
de ugyanazokról számolnak be a beérkező riportok a bolygó egész területén. Mindez anélkül,
hogy megemlítenék, hogy az emberek a CV miatt félnek a kórházakba menni, ezért
elhanyagolják és nem foglalkoznak valódi betegségeikkel.
Robert: És sokan meghalnak otthonukban.
Anéeka: Igen, de nem közvetlenül a CoV miatt, hanem az orvosi ellátás hiánya miatt. Így
alakultak dolgok. Az embereknek meg kell érteniük, hogy ha nem egyesülnek, bele fognak
halni ebbe az egészbe.
Megjegyzés. Az ENSZ már nem használja az Agenda–21 kifejezést. Ezt az Agenda–30 váltotta
fel. Így technikai szempontból már nem helytálló az Agenda 21-et említeni.
Egyesülniük kell most már mindenkinek, felébreszteni alvó mátrixos rokonaikat, különben
belehalnak. Többé nincs idő kedvesnek lenni. Csak a tömeges polgári engedetlenségben
látom az egyetlen módszert mindennek leküzdésére. És hagyjuk azt az ostobaságot Tump
apu mellett, aki majd meg fogja menteni őket, mert az egy ellenőrzött nézeteltérés.
És amit én mondok, nem megalapozatlan. És nem csak úgy kitalálom ezeket. Az információ
mindenütt ott van, és amit mondok nektek, nem csak a videók nézéséből származik, az csak
megerősíti az adataimat.
A kórházakban már nem tudni, hogy ki tartózkodik, és hogy van-e orvosi személyzetük. Azt

sem tudni már, hogy igazi orvosi személyzet vagy fizetett emberek vannak már csak ott.
Az információt amelyet ma adtam neked, sok embernek az élet és halál közti választás, azok
akik a következő napokban kórházakba kerülhetnek. <<<< Mindez nagyon szörnyű, de az
embereknek meg kell értenie mindezt. És minél több emberrel meg kellene osztani, hogy
mindenkihez eljusson. S nem csak a te dolgod kellene, hogy legyen.
El kell kezdeniük dolgozni, nem csak ragaszkodni ahhoz a mentalitáshoz, amelyet mindenhol
látok: „Mit tehetek én, senki sem vagyok.” Pedig rajtuk múlik, hogy sokan túlélik-e ezt, rajtuk
múlik, hogy mások élnek-e vagy meghalnak. Engem már egyáltalán nem érdekel, ha
riasztgatónak látnak engem, mert az ami most van az egy riasztó helyzet. Tégy hát valamit.
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