Koko Covid-fiaskon on aiheuttanut sen
totuuden tukahduttaminen, että virus
on helposti hoidettavissa useilla
todistetuilla lääkkeillä
The whole Covid fiasco has been caused by suppression of the truth
that the virus is easily treatable by several proven remedies
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Koko covid-fiaskon on aiheuttanut sen totuuden tukahduttaminen, että virus on helposti
hoidettavissa useilla todistetuilla lääkkeillä, joista tunnetuin on Ivermectin.
Olin äskettäin konferenssissa Dallas'issa ja tapasin lääkäreitä, jotka olivat suunniltaan,
koska heitä estettiin parantamasta ihmisiä lääkkeillä, jotka ovat saatavilla ja joita on
käytetty kaikkialla maailmassa todistetulla menestyksellä. Jotkut heistä ovat ryhtymässä
oikeustoimiin pysäyttääkseen sen, että hallitus estää lääkäreitä parantamasta covidia.
Eräs lääkäri, lastenlääkäri ja ystävä kertoi minulle: ”Minun on hoidettava aikuisia täällä,
koska heidän lääkärinsä eivät määrää halpoja hengenpelastavia lääkkeitä ja potilaat
sairastuvat niin pahasti, että heidät otetaan sairaalaan ja sitten pannaan Remdesivir'ille,
joka tappaa heidät munuaisten vajaatoiminnan takia, tai heidät laitetaan
hengityskoneeseen, joka maksaa sairaalalle suuria summia.
"Suurin osa täällä olevista lääkäreistä seuraa sokeasti CDC:tä ja tohtori Fauci'a
kyseenalaistamatta, miksi heidän tekemänsä asiat eivät toimi. Se on rikollista."
Kaikille Yhdysvaltoihin vuodesta 2019 tulleille Lähi-Idän, Aasian, Pohjois-Afrikan,
Latinalaisen Amerikan ja Karibian pakolaisille on määrätty Ivermektiiniä, joten Yhdysvaltain

hallitus -- samat ihmiset, jotka ovat lopettamassa covid -hoidot – ovat olleet vaatimassa
saman lääkkeen käyttöä.
CDC:n suositus neuvoo kansainvälisessä siirtolaisjärjestössä (IOM) työskenteleviä
lääkäreitä, jotka seulovat pakolaisia heidän kotimaassaan ja amerikkalaisia lääkäreitä,
jotka hoitavat heitä heidän saapuessaan, määräämään sekä Ivermectin'iä että
Albendazole'a.
CDC on ilmeisesti tietoinen, että lääke on turvallinen ihmisten käyttöön, koska heidän
lääkärinsä määräävät sen pakolaisille aivan kuten kymmenettuhannet lääkärit kaikkialla
Yhdysvalloissa antavat sitä nyt potilaille covidiin.
Katso muuten 4 minuutin video: "Mieletöntä tekopyhyyttä: Valkoisen Talon henkilökunnan
ei tarvitse olla rokotettu" YouTube-linkistä: https://youtu.be/4ACIwIOjSyw
Joten miksi valtamedia ei tutki tätä ja sitä tosiasiaa, että rokotteet aiheuttavat kymmeniä
tuhansia kuolemia ja pelkästään EU-maissa? Luvut, joihin ei sisälly Yhdistynyt
Kuningaskunta, ovat: syyskuun 3. päivään mennessä 23 252 kuolemaa ja 2 189 597
loukkaantunutta COVID-pistosten jälkeen raportoituna EU:n lääkehaittatapahtumien
tietokannassa.
Israelissa, jossa tyttäremme ja perheemme asuvat, sinua kehotetaan nyt ottamaan neljä
"pistosta" ja vain kaksi tarkoittaa, ettet ole rokotettu. Voitko sitten useammilla rokotuksilla
edelleen saada viruksen? Kyllä selvästikin voit. Millainen rokote on se, joka ei estä sinua
saamasta tautia? Tässä Israelin pääministerin viesti: ”Haavoittuvimmat ovat tällä hetkellä
ne, jotka ovat ottaneet kaksi annosta rokotetta, eivät kokonaan rokottamattomat.” Lähde:
https://twitter.com/i/status/1435582637108863005
Joten jos et saa tätä tehotonta pistosta muka suojaamaan sinua virukselta, josta
eloonjäämisprosentti 99,8, sinun on otettava se tai menetettävä tulosi, jätettävä hoitotyö tai
hyödyllinen työpaikka tässä taloudessa ja luovuttava kaikista normaaleista vapaan
yhteiskunnan olemassaolon rutiineista.
Minusta tämä kuulostaa Isolta Veljeltä isoilla kirjaimilla. Ja maailma tietysti huijataan
ottamaan maailmanlaajuinen rokotepassi voidakseen elää normaalia elämää. Sitten
meitä seurataan ja jäljitetään pysyvästi, mitä ikinä sitten teemmekin. Joten vuosi
1984 on saapunut ja meillä tulee olemaan nollavapaus. Digitaaliset terveyspassit

ovat ansa, joka tulee houkuttelemaan monet yhden maailman rahattomaan
järjestelmään. On aika herätä!

