PENTRU CEI CARE ASCULTĂ
În această perioadă oamenii să nu se apropie de spitale
și nici de medicii din exterior, cu excepția situațiilor de
viață sau de moarte. Fie că se crede în existența acestui
virus, fie că nu, acest mesaj trebuie să ajungă la membrii
tuturor familiilor. Mare parte se știe deja și începe să
iasă la iveală dar nu e suficient.
Din cauza situației create de acest virus, se primesc
sume mari de bani de fiecare caz Corona-virus detectat,
13000$/caz, iar dacă persoana are nevoie de respirator
– 40000$. În cazul în care persoana decedează – de 4
ori mai mult. Oamenilor nu le vine să creadă acest lucru
pentru că sunt sume uriașe.
Ei cred că nu e posibil pentru că nu ar fi profitabil. Dar
cei care plătesc sunt Cabala negativă și ei nu operează
cu bani. Mai degrabă, ei transferă sume mari către
spitale și medici, bani virtuali, doar cifre.
Pe lângă acest lucru, pentru ei nu contează dacă dau
sau nu niște bani în niște conturi ale unor bănci, pe care
tot ei le vor falimenta ulterior. E doar o altă metodă de
control și manipulare. Așa că nu numai cei cu probleme
respiratorii dar cu orice probleme care se prezintă la
spital dar și la medici în general pot avea riscul de a fi
încadrați în cazuri pozitive la Corona-virus, cum se
întâmplă deja în masă peste tot în lume.
Ei vor fi internați pentru bani și se vor prescrie aparate
de respirat pentru a se încasa sume și mai mari chiar

dacă de exemplu sunt persoane care au doar o
apendicită.
Aparatele de respirat sunt cunoscute acum ca făcând
rău plămânilor din cauza leziunilor generate și utilizarea
lor ar trebui limitată doar la cazurile când bolnavii nu mai
pot efectiv respira prin propria capacitate și în nici un caz
înainte de această situație. Eu dețin informații că
aparatele de respirat sunt modificate în spitale pentru ca
leziunile asupra plămânilor să fie și mai extinse, pentru a
avea oameni și mai bolnavi.
Această afirmație mă duce la partea următoare. Aceasta
înseamnă că în spitale oamenii sunt omorâți pentru a se
încasa sume mari de bani. Aceasta este crimă, atât
intenționată, cât și prin neglijență medicală din cauza
fricii care stăpânește personalul din spitale.
Sunt multe mărturii de oameni care au trăit astfel de
situații. Un băiat sănătos este internat în spital din cauza
unui guturai. Și următorul lucru care se întâmplă este că
membrii familiei văd o asistentă venind spre ei doar cu
resturile pământești ale acestui băiat.
Sau bebeluși care decedează de alte cauze și familiilor li
se oferă bani ca să accepte ca pe certificatul de deces
să apară că moartea a fost cauzată de Corona-virus. Și
în cazul despre care am avut cunoștință, familia a
acceptat legat și de veniturile mici de care dispunea.
Acestea sunt doar două exemple dintre multe altele care
pot fi întâlnite. De asemenea asistente venind și

afirmând că – Da – bolnavii sunt uciși în spitale din
neglijență. Ei sunt lăsați netratați ca să vadă dacă
decedează sau nu. Pentru ei nu e crimă, ci doar
omisiunea tratamentului.
Problema este că se primesc sume mari de bani pentru
fiecare caz, pentru fiecare caz complicat și mai mulți, iar
dacă e vorba de decese sumele cresc încă în plus, cu
toate consecințele care decurg de aici, din aviditatea
instituțiilor medicale și a personalului medical.
Dar problema nu se termină aici. Chiar și în spitalele
unde nu se întâmplă asta, personalul medical e atât de
speriat că refuză să lase membrii familiei să-și vadă
rudele bolnave, astfel eludând controlul familiilor asupra
a ce se întâmplă cu acești bolnavi. Astfel aceasta
permite ca să se poată face orice pe cei în suferință.
Și în multe cazuri, autopsiile nu se fac, cu atât mai puțin
membrii familiilor nu sunt lăsați să-și ia adio de la cei
decedați, de frica Corona-virusului. Corpurile sunt
incinerate fără nici o considerație față de familii.
Fiecare persoană internată într-un spital are șanse într-o
proporție de 100% să fie în vreun fel inclusă în acest
Corona-virus absurd, mai ales dacă simptomele
seamănă cu cele date de Corona-virus: creșterea (sau
scăderea) tensiunii arteriale, curgere nazală, tuse, vertij,
orice simptom pe care ei îl clasifică ca fiind dat de acest
Corona-virus – întrucât frecvent se omit testele.

Întrebare de la Robert: Și aceasta se practică pe toată
planeta sau doar în unele țări?
Aneeka: În general pe toată planeta. Desigur sunt variații
de la un spital la altul, dar am rapoarte că acelați lucru
se petrece pe toată planeta. Asta fără a menționa că
oamenii nu se mai apropie de spitale de frica Coronavirusuli și astfel nu se mai îngrijesc de problemele lor
reale.
Robert: Și mulți mor acasă.
Aneeka: Da, dar nu direct de Corona-virus, ci din cauza
lipsei de atenție medicală. Așa stau lucrurile. Oamenii
trebuie să înțeleagă că dacă nu se unesc vor dispărea.
Notă. ONU nu mai folosește termenul de Agenda-21. A
fost înlocuit cu termenul Agenda-30. Din punct de
vedere tehnic nu mai e corect să se spună Agenda-21.
Ei trebuie să se unească acum, să se trezească din
somnul din matrice ACUM sau vor dispărea. Nu mai e
timpul să fie drăguți. Eu văd doar o nesupunere în masă
ca singură posibilitate de luptă. Și lăsați deoparte prostia
aia că tata Trump vă va salva, asta e doar o dizidență
controlată. Și ceea ce spun nu e fără fundament. Nici nu
inventez de la mine. Informațiile sunt aici și ce vă spun
eu nu e doar vizionare de video-uri, este coroborarea
mai multor informații.
În spitale NU POȚI SĂ MAI ȘTII cine este înauntru și nici
măcar dacă au personal medical disponibil. Personal
medical real sau doar oameni plătiți.

Informația pe care v-o dau azi este de viață și de moarte
pentru mulți oameni care ar putea să ajungă la spital în
următoarele zile. Și trebuie făcută virală.
Trebuie să treceți la treabă, să nu rămâneți în
mentalitatea pe care o văd peste tot: Ce pot eu să fac,
sunt un nimeni. Depinde de voi să supravițuiți, depinde
de voi dacă vreți să trăiți sau să muriți. Nu mă
interesează dacă sunt considerată alarmistă sau nu,
aceasta e o situație alarmantă. Faceți ceva.

