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8. Hindi ito tungkol sa ating kalusugan, ito ay tungkol sa
Paglikha ng TERROR AT PANICK upang tanggapin natin
ang pagkuha sa ating mga karapatan. Ang TUNAY na
agenda ng pinakamalaking scam na ito sa kasaysay
an ng tao, bukod sa pagkasira ng ekonomiya at pagkakaroon ng higit na kontrol sa
mga tao, bukod sa pagkasira ng ekonomiya at pagkakaroon ng higit na kontrol sa
mga tao, ay upang magpataw ng sapilitan na VACCINES sa populasyon, na kung
saan, kasama ng tumaas na 5G radiation, ay magkakaroon ng mapaminsalang
epekto sa pisikal / kaisipan / at espirituwal na kalusugan ng tao. HUWAG MAGPA-VACCINATE SA ANO MANG PARAAN! Magsaliksik ng
eksaktong nilalaman ng mga bakuna. Ang pagpapatupad ng mga bakuna laban sa
kalooban ng mga mamamayan ay labag sa batas.
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9. Karamihan sa alternatibong
impormasyon tungkol sa ¨pandemik¨ ay agad na inalis mula sa
Youtube at iba pang media. Ang
censorship ay nasa buong
epekto. Ang nakikita natin sa
opisyal na media ay purong
terorismo ng impormasyon.
Hindi namin nakita ang bukas
na mga debate sa media, kung
saan maaaring ipahayag ang
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magkakaibang pananaw, na laban sa pamumuhay sa isang
malaya, demokratikong lipunan! Kailangan nating gumamit ng
iba pang mga paraan tulad ng flier na ito upang maabot ang
publiko.
Ang libu-libong mga doktor, abugado at regular na mamamayan ay nagsasalita na,
nagpoprotesta at itinuligsa kung ano ang naging pinakamalaking krimen laban sa
sangkatauhan, na inaalis ang ating mga pangunahing karapatan ng mamamayan
batay sa pandaraya sa masa.
Tumayo! Ipakita na gising ka sa pamamagitan ng pagtanggi na sundin ang mga
gobyerno at ang kanilang mga kasinungalingan.
Alamin ang katotohanan at i-SHARE!
Mga site upang magsaliksik nang higit pa (bukod sa daan-daang iba pa):
acu2020.org,londonreal.tv,lbry.tv/@weareresistance, americasfrontlinedoctors.com,stopworldcontrol.com, medicineuncensored.com, win-war.org
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HINDI totoo ang sinasabi nila sa iyo.
Alamin mo ang katotohanan. Ito ay kagyat (importante)!
Ipinapakita ng mga katotohanan na WALANG
katuwirang medikal para sa anumang patakaran
sa emergency. Ang pamamahala ng ¨ Krisis¨ ay
naging ganap na hindi katimbang (disproportionate).
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Some major lies and facts about the
¨PLANDEMIC¨ ...
Taken from the Open Letter of Health
professionals to all authorities in
Belgium, and other sources:

1. Taon-taon, nakakakita kami ng isang halo
ng mga virus ng trangkaso, sinusundan ng
mga coronavirus. Walang pagkakaiba sa
karaniwang nakikita natin. Ang kamatayan ay
naging maraming beses na mas mababa kaysa
sa inaasahan at malapit sa isang normal na
pana-panahong trangkaso.
2. Ang paggamit ng mga di-tiyak na pagsusuri sa
PCR ay gumagawa ng mga maling positibo. Kung
may positibo sa isang tao, HINDI ito nangangahulugan na ang taong iyon ay nahawahan. Hindi nito
binibigyang katwiran ang mga panukalang panlipunan na kinuha, na batay lamang sa mga pagsubok
na ito. Karamihan sa mga tao na nagpositibo (PCR) ay
walang mga reklamo. Malakas ang kanilang immune
system.
3. Ang bilang ng mga nakarehistrong pagkamatay ng corona ay INFLATED SA PAMAMAGITAN NG MEDIA na nagtataguyod
lamang ng takot.
Ang mga tao ay namamatay sa iba pang mga sanhi, trangkaso, karamihan
sa mga may edad na, at karamihan sa kanila ay NASASABI bilang Covid19
na higit na nagpapalaki ng mga numero. Ang karamihan sa mga namatay
na pasyente ay higit sa 80 taong gulang. Ang karamihan (70%) ng namatay, mas bata sa 70 taon, ay mayroong pinagbabatayan na karamdaman,
tulad ng pagdurusa sa puso, diabetes mellitus, talamak na sakit sa baga o
labis na timbang. Ang karamihan sa mga nahawaang tao (> 98%) ay HINDI
o halos hindi nagkasakit o kusang gumaling.
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4. Walang link sa pagitan ng mga ipinataw na
lockdown at kurso ng impeksyon. Ang Lockdown
ay hindi humantong sa isang mas mababang rate
ng dami ng namamatay.
Ang paghihiwalay ng lipunan (isolation) at pinsala sa ekonomiya ay
humantong sa pagtaas ng depression, pagpapakamatay, karahasan sa loob
ng pamilya at pang-aabuso sa bata. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas
maraming emosyonal na mga pangako ng mga tao, mas lumalaban sila sa
mga virus. Malamang na ang paghihiwalay (isolation) ay may nakamamatay na kahihinatnan.
5. Ang mga kumakalat na virus ay nangyayari sa
pamamagitan ng impeksyon sa pagtulo (droplet)
(para lamang sa mga pasyente na umubo o bumahing) at mga aerosol sa sarado, hindi nagamit na mga
silid (walang umiikot na hangin).
Samakatuwid HINDI posible ang kontaminasyon sa bukas na hangin.
Ipinapakita ng mga pag-aaral sa epidemiological na ang mga malulusog
na tao ay halos hindi makapagpapadala (makakahawa) ng anumang
virus.
6. Ang mga oral mask ay nabibilang sa mga konteksto kung saan nagaganap ang mga contact sa
napatunayan na mga pangkat na may peligro, at sa
isang medikal na konteksto / setting ng tahanan ng
pagreretiro sa ospital.
Binabawasan nila ang peligro ng impeksyon sa droplet sa pamamagitan
ng pagbahin o pag-ubo. Ang mga oral mask sa mga malulusog na indibidwal ay walang bisa laban sa pagkalat ng mga viral impeksyon. Ang pagsusuot ng maskara ay hindi walang mga epekto: Kakulangan ng oxygen
(sakit ng ulo, pagduduwal, pagkapagod, pagkawala ng konsentrasyon) ay
nangyayari nang mabilis, isang epekto na katulad ng pagkakasakit sa
altitude (altitude sickness). ITIGIL ANG PAGSUSUOT NG MASKARA!

7. Mayroong ikalawang alon ang tinatalakay ngayon,
na may karagdagang paghihigpit ng mga hakbang.
Gayunpaman, ipinapakita ng mas malapit na pagsusuri na
walang pagtaas sa pagpasok o pagkamatay sa ospital.
Samakatuwid ito ay hindi isang pangalawang alon, ngunit
isang tinatawag na "case chemistry" dahil sa isang tumaas
na bilang ng mga pagsubok (tests) ng PCR.

