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TWORZENIE TERRORU I PANIKI, abyśmy zaakceptowali odebranie nam naszych praw.
PRAWDZIWĄ agendą tego największego
oszustwa w historii ludzkości, oprócz zniszczenia gospodarki i
uzyskania większej kontroli nad ludźmi, jest nałożenie na ludność
obowiązkowych SZCZEPIONEK, co w połączeniu ze zwiększonym
promieniowaniem 5G będzie miało katastrofalne skutki dla

RAZEM PRZECIWKO
OSZUSTWU COVID 19
COVID19-

DANGEROUS
VACCINES...

SZCZEP SIĘ POD ŻADNYM POZOREM! Sprawdź dokładną zawartość
szczepionek. Egzekwowanie szczepień wbrew woli obywateli jest
nielegalne.
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9. Większość alternatywnych informacji o „pandemii” jest natychmiast
usuwana z YouTube i innych mediów. Cenzura jest bardzo skuteczna. To,

widzieliśmy otwartych debat w mediach, w których można by wyrazić
różne poglądy, co jest sprzeczne z życiem w wolnym, demokratyc
nym społeczeństwie! Aby dotrzeć do opinii publicznej, musimy korzystać
z innych środków, takich jak ta ulotka.
Powstań! Pokaż, że jesteś świadomy/a, odmawiając
posłuszeństwa rządom i ich kłamstwom.
Informuj się i PODZIEL SIĘ!
Witryny, w których można znaleźć więcej informacji (wśród setek innych):
acu2020.org, londonreal.tv, medicineuncensored.com, americasfrontlinedoctors.com, lbry.tv/@weareresistance, win-war.org, stopworldcontrol.com,
worldfreedomalliance.org

To nie jest tak jak ci mówią. Poinformuj się.
To pilne! Fakty pokazują, że nie ma żadnego medycznego uzasadnienia dla jakiejkolwiek nagłej
polityki. Zarządzanie „Kryzysem” stało się
całkowicie nieproporcjonalne.
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Kilka głównych kłamstw i faktów na temat
”PLANdemii”I... zaczerpniętych z listu
otwartego pracowników służby zdrowia do
wszystkich władz w Belgii, i innych źródeł:

1: Każdego roku widzimy mieszankę wirusów
grypy, pochodzących z koronawirusów. Nic nie
różni się od tego, co zwykle widzimy. Śmiertelność
okazała się wielokrotnie niższa niż oczekiwano i
zbliżona do zwykłej grypy sezonowej.

2. Zastosowanie niedokładnych testów PCR daje
fałszywie pozytywne wyniki. Jeśli ktoś uzyska
wynik pozytywny, NIE oznacza to, że jest zarażony.
Nie uzasadnia to podjętych środków

społecznych, które opierają się wyłącznie na tych testach. Większość
osób, które uzyskały pozytywny wynik testu (PCR), nie ma żadnych
dolegliwości. Ich układ odpornościowy jest silny.
3. Liczba zarejestrowanych zgonów ”koronowych” ZAWYŻANA JEST PRZEZ MEDIA, które
TYLKO promują strach. Ludzie umierają z innych
przyczyn, głównie grypy, głównie ludzie

w podeszłym wieku, a większość z nich jest KATEGORYZOWANA jako
Covid-19, co dodatkowo zawyża statystykę. Zdecydowana większość
zmarłych osób była w wieku powyżej 80 lat. Większość (70%) zmarłych w
wieku poniżej 70 lat cierpiała na schorzenie, takie jak choroby układu
krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba płuc lub otyłość. Zdecydowana
większość zakażonych osób (> 98%) w ogóle lub prawie w ogóle NIE
zachorowała lub wyzdrowiała samoistnie.
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4. Nie ma związku między narzuconą kwarantanna
a przebiegiem infekcji. Kwarantanna nie doprowadziła do niższego wskaźnika śmiertelności. Izolacja
społeczna i szkody ekonomiczne doprowadziły
do nasilenia się depresji, samobójstw, przemocy wewnątrzrodzinnej i
znęcania się nad dziećmi. Badania wykazały, że im bardziej ludzie są
zaangażowani emocjonalnie, tym bardziej są odporni na wirusy. O wiele
bardziej prawdopodobne jest, że izolacja ma fatalne konsekwencje.
5. Do rozprzestrzeniania się wirusów dochodzi
w wyniku infekcji kropelkowej (tylko przez
pacjentów kaszlących lub kichających) i w zamkniętych, nie wentylowanych pomieszczeniach.

Z tego względu zarażenie na wolnym powietrzu NIE jest możliwe.
Badania epidemiologiczne pokazują, że zdrowi ludzie praktycznie nie są
w stanie przenosić żadnego wirusa.
6. Maseczki należy używać w kontekście, w
którym ma miejsce kontakt ze sprawdzonymi
grupami ryzyka oraz w kontekście
medyczno- szpitalnym/dom spokojnej
starości. Zmniejszając ryzyko infekcji kropelkowej
poprzez kichanie lub kaszel. Maseczki używane przez osoby zdrowe są
NIE SKUTECZNE w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się infekcji
wirusowych. Noszenie maski nie jest pozbawione skutków ubocznych:
Niedobór tlenu (bóle głowy, nudności, zmęczenie, utrata koncentracji)
pojawia się dość szybko, efekt podobny do choroby wysokościowej.
PRZESTAŃCIE NOSIĆ MASKI!
7. Obecnie omawiana jest druga fala, po której
nastąpi dalsze zaostrzenie środków. Jednak
bliższe badanie pokazuje, że nie nastąpił wzrost
przyjęć do szpitali ani zgonów. Dlatego nie jest to
druga fala, ale tak zwana „chemia przypadku”
związana ze zwiększoną liczbą testów PCR.

