Keskustelu Covid-hoidosta poistettu
Youtubesta!
Covid cure talk taken off Youtube!
by Pat Franklin, 6.8.2021
Elokuun 6. päivänä 2021 ja tänä aamuna katselin tohtori Chris Martenson'in ohjelmaa, dynamite
half hour, jossa hän puhui ivermektiinistä, joka on Nobelilla palkittu viruslääke ja parasiittilääke ja
jonka on todistettu sekä estävän että parantavan Covid-taudin. Kyllä, se estää sinua saamasta
sitä ja parantaa sinut, jos saat sen. Se jopa parantaa COVIDin pitkäaikaiset jälkitaudit!
Myöhemmin päivällä menin katsomaan sitä näyttääkseni Alanille. Yllätys, yllätys, se oli poissa!
Tohtori Martenson ei säästellyt sanoja ja sanoi, että hänen mielestään on rikollista pidättää
ivermektiini potilailta.
Aloin kuulla ivermektiinistä Iso-Britannian sulkemisten alkaessa ja olen siitä lähtien yrittänyt
kertoa täkäläisille ihmisille siitä.
Mutta nyt vuotta myöhemmin ja kun monet tutkimukset ovat vahvistaneet ivermektiinin tehon,
kukaan UK:ssa ei VIELÄKÄÄN puhu siitä.
Ei mitään siitä BBC:llä, mutta silloinhan ei tarvitse odottaakaan, että Biased Broadcasting
Corporation tekee paljon muuta kuin kerää törkeän veron, joka jokaisen täällä olevan on
maksettava. Noin 200 dollaria per nuppi!
Kerroin hiljattain jalkakirurgille, että ivermektiini paransi Covidin. Hän kirjoitti sen ylös; ei ollut
koskaan kuullut siitä. Samoin hammaslääkärini. Jotkut tuijottavat ilmeettöminä, kuin puhuisin
vierasta kieltä.
Mainitsin sen puhelimessa jokin aika sitten ja puhelu katkesi. Tarkistin, että akku oli kunnossa.
Kun vanha kunnon NHS (kansallinen terveyspalvelu) soitti meille, että varaisimme ajan piikille,
yritin taas kertoa siitä linjan toisessa päässä olevalle henkilölle. Hän ei tietenkään ollut koskaan
kuullut ivermektiinistä. Sanoin vain, että miksi minun pitäisi rokottautua, kun on olemassa halpa
ja nopea parannuskeino.
Useimmat eivät tunnu ymmärtävän tätä. Ehkä se johtuu älykkyysosamäärästä. Näin sanoi eräs
kommentaattori. Hän voi olla oikeassa.
Joka tapauksessa, etsi tohtori Chris Martenson. Youtubelta postamisen jälkeen hän yrittää saada
sanomansa ulos eri reittiä.
Ilmeisesti Intia voisi toimittaa ivermektiinitabletteja, mutta UK voi estää kaikki ostoyrityksesi.
Sillä välin, katso ylöspäin ja ole valpas! Lunastuksesi lähestyy! Luukas 21:28. Herra Jeesus on
todella tulossa seurakunnalleen ja meidän on parasta olla valmiina.
Miten? Pyydä Häntä antamaan sinulle anteeksi kaikki elämässäsi olevat synnit ja puhdistamaan
sinut kaikesta vääryydestä. Hän tekee sen ja se on ainoa keino olla valmis. 1.Joh. 1:9. Jatka
sitten vain sitä, mitä Hän haluaa sinun tekevän missä tahansa satutkaan olemaan.
Ja kaikesta tästä touhotuksesta huolimatta, älä murehdi! Jumala on edelleen valtaistuimella ja
Herra Jeesus käski meitä heittämään huolemme Hänen päällensä. Joten rakas Herra, teemme

sen nyt heti.

