Katkelmia Vernon Coleman'in kirjasta Todisteita että
kasvomaskeista on enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Kirjassaan Vernon esittää 100 numeroitua todistetta, enimmäkseen tieteellisiä tutkimuksia.
Tässä pari.
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Tohtori Margarite Griesz-Brisson on johtava eurooppalainen neurologi ja neurofysiologi.
Lokakuussa 2020 hän varoitti, että uloshengittämämme ilman uudelleenhengittäminen maskin
vuoksi aiheuttaa happivajauksen ja liiallista hiilidioksidia kehossa.
"Tiedämme, että ihmisen aivot ovat hyvin herkät happivajaukselle. Hippokampuksessa on
hermosoluja, jotka eivät selviä yli kolmea minuuttia ilman happea,” hän sanoi. Tohtori GrieszBrisson huomautti, että hapen puutteen akuutit varoitusoireet ovat päänsärky, uneliaisuus, huimaus,
keskittymisvaikeudet ja reaktioiden hidastuminen. Todellinen vaara on kuitenkin, että kun hapen
puute tulee krooniseksi, oireet häviävät, koska keho tottuu niihin. Tehokkuus kuitenkin pysyy
heikentyneenä ja aivojen vaurioituminen jatkuu. "Tiedämme, että hermorappeumataudin
(neurodegenerative disease) kehittyminen kestää vuosikymmeniä. Jos nyt unohdat puhelinnumerosi,
aivojesi hajoaminen on alkanut jo kaksi tai kolme vuosikymmentä sitten.”
Tohtori Griesz-Brisson selittää, että vaikka maskin käyttäjä mielestään on tottunut
uudelleenhengittämään uloshengitettyä ilmaa, niin aivojen ongelmat kasvavat, kun happivajaus
jatkuu.
Hän huomauttaa myös, että happivajauksen vuoksi kuolevat aivosolut eivät koskaan
korvaudu. Ne ovat menneet lopullisesti. Hän jatkaa perustellen, että jokaisella on oikeus vaatia
vapautus maskin käytöstä, koska happivajaus on niin vaarallinen – eivätkä maskit toimi.
Lopuksi tohtori Griesz-Brisson huomauttaa, että lapset ja nuoret eivät saisi koskaan käyttää maskia
osittain siksi, että heillä on erittäin aktiivinen ja sopeutuva immuunijärjestelmä, mutta myös siksi,
että heidän aivonsa ovat erityisen aktiiviset ja haavoittuvat. Mitä aktiivisempi elin on, sitä enemmän
happea se tarvitsee, joten vahinko lasten aivoille on valtava ja peruuttamaton.
Hän varoittaa, että dementia tulee lisääntymään kymmenessä vuodessa, eikä nuorempi sukupolvi
pysty saavuttamaan potentiaaliaan maskin käytön takia.
Happivajaus vaikuttaa haitallisesti sydämeen ja keuhkoihin, mutta se vahingoittaa myös aivoja. Ja
vahinko on pysyvä.
"Johtopäätökseni on oltava, että kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa meitä riistämään keholtamme
happi ilman yhtään mitään hyvää syytä. Hapen riistäminen yksilöiltä on rikos, johon maskien
käyttöä vaativat ovat syyllistyneet.”
Osana lääketieteellisen tiedon globaalia tukahduttamista tohtori Griesz-Brisson'in haastattelu tietysti
poistettiin YouTubesta.
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Monet lääkärit uskovat nyt, että maskeja käytetään totuttamisen välineenä (conditioning tool), että
meistä tulisi mukautuvaisempia. Useimmat käyttävät niitä velvollisuudentuntoisesti uskoen
virheellisesti, että maski suojaa heitä koronavirukselta ilman aavistustakaan fyysiselle ja henkiselle
terveydelleen aiheutuvasta vahingosta. Kaikkialla maailmassa kansalaiset ovat osoittautuneet

poikkeuksellisen kuuliaisiksi ja herkkäuskoisiksi, jopa säälittäviksi, hyväksyen valheet ja petokset
jokseenkin täydellisesti. Sosiaalinen etäännyttäminen ja maskien käyttö ovat todennäköisesti
pitkäaikaisia ja mahdollisesti pysyviä ja myös fyysiset ja henkiset vahingot ovat todennäköisesti
pitkäaikaisia ja pysyviä.

Johtopäätös
Koskaan aikaisemmin historiassa suurta määrää ihmisiä ei ole pakotettu käyttämään maskia.
Pitkäaikaisia fyysisiä ja psykologisia seurauksia ei tunneta, vaikka ne, jotka määräävät käyttämään
maskeja, ovat epäilemättä tietoisia poikkeuksellisista riskeistä ja tavasta, jolla maskeja voidaan
käyttää väestön sortamiseen ja alistamiseen. Todisteet osoittavat selvästi, että maskin käyttäminen ei
todennäköisesti saa aikaan mitään hyvää, vaan paljon vahinkoa. Iso valhe, jota WHO, hallitukset
kaikkialla ja YouTube haluavat levittää, on, että maskien käyttäminen on välttämätöntä covid-19:n
torjumiseksi. Lääketieteelliset ja tieteelliset todisteet (YouTuben ja useimpien
joukkotiedotusvälineiden kieltämät) osoittavat, että maskeilla on vain vähän tai ei lainkaan
hyödyllisiä vaikutuksia, mutta ne voivat lisätä infektioriskiä ja voivat vaikeuttaa hengitystä. Ei ole
epäilystäkään, että maskeista on paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Kangasmaskit päästävät läpi
97% viruspartikkeleista. East Anglia -yliopiston tutkimuksessa päädyttiin siihen, että maskin
käytöstä ei ole mitään hyötyä ja se voi lisätä infektioita. Illinois'n yliopiston hengitystiesairauksien
ja infektioiden torjunnan asiantuntijat ovat selittäneet, että kasvomaskeista ei ole mitään hyötyä
jokapäiväisessä elämässä - ei itsensä eikä muiden suojaamisen kannalta. Annals of Internal
Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa pääteltiin, että ei kangasmaskit eivätkä kirurgiset
maskit voi estää covid-19:n leviämistä yskimisen kautta. Toukokuussa 2020 julkaistussa New
England Journal of Medicine -lehden artikkelissa todettiin, että maskit antavat vain vähän tai ei
lainkaan suojaa ja että vaatimus maskien pakollisuudesta oli irrationaalinen pelkorefleksi.
Saksalainen tutkimus osoitti, että maskeilla ei ollut vaikutusta infektioprosentteihin. Tohtori Fauci,
amerikkalainen covid-19-viisain, ilmaisi todellisia epäilyksiä koskien maskeja. 28. toukokuuta 2020
hän myönsi, että maskit ovat vain symbolisia – hyvesignaloimista. CDC:n Amerikassa toukokuussa
2020 julkaisemassa influenssaa koskevassa metatutkimuksessa todettiin, että kasvomaskeista ei
ollut apua. Saatavilla olevat todisteet osoittavat selvästi, että maskit eivät toimi, mutta voivat
aiheuttaa erilaisia terveysongelmia - mukaan lukien lyhytaikaiset ongelmat, kuten hengenahdistus ja
pitkäaikaiset, kuten aivovaurio ja kuolema. Ja silti kaikesta tästä huolimatta useilta viranomaisilta
on tullut ehdotuksia, että maskin käyttö ja sosiaalinen etäännyttäminen täytyy tehdä pysyväksi. On
myös ehdotettu, että maskeja tulisi käyttää kotona. Skeptisen ihmisen on mahdotonta välttää
johtopäätöstä, että maskeihin (ja pakolliseen maskin käyttöön) sisältyy paljon enemmän, kuin mitä
silmä näkee.
Loppusanat
Maskin käytölle ei ehdottomasti ole mitään tieteellistä syytä missään olosuhteissa. Covid-huijaus on
IQ-testi. Jokainen, joka käyttää maskia tutkittuaan todisteita, on selvästi reputtanut testissä.
Suomentan kommentti:
Tuon pykälän 38 tiedoissa täytyy olla vinha perä, koska nyt on kehitetty ”älymaskeja”, jotka
hälyttävät happivajauksesta.
Tässä linkki Geri Ungureanin lyhyeen artikkeliin älymaskeista:
https://grandmageri422.me/2021/04/08/klaus-schwab-of-weforum-introducing-the-ultimate-masksthe-globalists-are-pushing-the-narrative-that-this-is-the-new-normal/

https://www.nowtheendbegins.com/world-economic-forum-microchip-embedded-smart-mask-tellsyou-when-youre-allowed-to-have-fresh-air/

