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NAMEN
Namen tega poročila je dokumentirati, kako je po vsem svetu umrlo na milijone ljudi in se je zgodilo na stotine
milijonov resnih neželenih učinkov po injekcijah z eksperimentalno gensko terapijo mRNA. Razkrivamo tudi
resnično tveganje genocida brez primere.

DEJSTVA
Naš cilj je predstaviti le znanstvena dejstva in se izogniti neutemeljenim trditvam. Podatki so jasni in preverljivi.
Za vse predstavljene informacije je na voljo več kot sto referenc, ki so podane kot izhodišče za nadaljnje
raziskovanje.

SOSTORILSTVO
Podatki kažejo, da smo trenutno morda priča največjemu organiziranemu množičnemu umoru v človeški
zgodovini. Resnost te situacije nas sili, da si zastavimo naslednje kritično vprašanje: ali se bomo postavili v
obrambo milijard nedolžnih ljudi? Ali pa bomo dovolili osebni dobiček namesto pravice in bomo sokrivi? Mreže
odvetnikov po vsem svetu pripravljajo skupinske tožbe za pregon vseh, ki služijo tej kriminalni agendi. Vse, ki so
doslej sodelovali kot so sokrivci, pozivamo: Še je čas, da spremenite svoje ravnanje in izberete stran resnice.
Prosimo, sprejmite pravo odločitev.

PO VSEM SVETU
Čeprav se to poročilo osredotoča na razmere v Združenih državah Amerike, velja tudi za preostali svet, saj se
enaka vrsta eksperimentalnih injekcij s podobno stopnjo umrljivosti – in primerljivimi sistemi korupcije za
skrivanje teh številk – uporablja po vsem svetu. Zato spodbujamo vse po svetu, da delijo to poročilo. Naj bo to
klic za prebujanje vsega človeštva.
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NAJMANJ 5-KRAT VEČ SMRTI
ŽVIŽGAČ ICA CDC–ja PODPIŠE ZAPRISEŽENO IZJAVO
Podatki VAERS (sistem za poročanje o neželenih učinkih cepiv) ameriškega CDC kažejo, da je od 17.
septembra 2021 že 726.963 ljudi utrpelo neželene učinke, vključno z možgansko kapjo, srčnim
popuščanjem, krvnimi strdki, možganskimi motnjami, konvulzijami, epileptičnimi napadi, vnetji možganov
in hrbtenjače, življenjsko nevarnimi alergijskimi reakcijami. , avtoimunske bolezni, artritis, spontani splav,
neplodnost, hitro nastajajoča mišična oslabelost, gluhost, slepota, narkolepsija in katapleksija. Poleg
astronomskega števila resnih stranskih učinkov CDC poroča, da je zaradi prejemanja eksperimentalnih
injekcij skoraj 15.386 ljudi umrlo. Vendar je strokovnjakinja CDC za odkrivanje goljufij v zdravstvu Jane
Doe to raziskala in prišla do šokantnega odkritja, da je število smrti vsaj petkrat večje od tistega, ki ga
priznava CDC. Pravzaprav je ta žvižgačica v svojem prvem sporočilu profesorju medicine dr. Petru
McCulloughu dejala, da je število smrti desetkrat večje. Strokovnjakinja CDC za odkrivanje zdravstvenih
goljufij je podpisala zapriseženo izjavo, v kateri je navedla svoje ugotovitve. Previdno je izbrala besede
"... premalo poročanj s konzervativni faktorjem najmanj pet", a kot je sprva razkrila, je lahko faktor
tudi deset. Tu je odlomek iz izjave:
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»V zadnjih 25 letih sem razvila več kot 100 različnih algoritmov za odkrivanje goljufij v zdravstvu.
... Ko je bilo cepivo proti COVID-19 očitno povezano s smrtjo in poškodbo pacienta, sem zadevo
želela raziskati. Moja strokovna ocena je, da je v podatkovni bazi VAERS, čeprav je izjemno
uporabna, prijavljenih premalo primero, in sicer s konzervativnim faktorjem vsaj 5. ... in ocenila
sem, da so smrti, ki se pojavijo v 3 dneh po cepljenju, višje od tistih, o katerih poroča VAERS, za
faktor vsaj 5.“

Po mnenju te strokovnjakinje CDC za odkrivanje
zdravstvenih goljufij število smrti zaradi cepljenja v
ZDA ni 15.386, ampak nekje med 80.000 in 160.000.

CDC prav tako v velikih razsežnostih premalo poroča o drugih neželenih učinkih, kot so resni alergični
odzivi (anafilaksa). Mreža za informirano soglasje Informed Consent Action Network (ICAN) je poročala,
da je študija pokazala, kako je dejansko število anafilaktičnih šokov 50 do 120-krat večje, kot trdi CDC.
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Poleg tega je zasebni raziskovalec natančno pregledal bazo podatkov VAERS , in poskušal poiskati

določene primere.

Našel je številne primere, kje so bili izvirni podatki o smrti izbrisani, v nekaterih primerih pa so bili
nadomeščeni z blažjimi neželenimi učinki. Takole pravi:
'Trenutno nam analiza vseh primerov kaže, da manjka približno 150.000 primerov, ki so bili tu, zdaj
pa jih več ni. Vprašanje je, ali so to vse smrti?

4

Kako hudo kriminalen je CDC, se je pokazalo tudi pred nekaj leti, ko so raziskovalci raziskali povezavo
med cepivi in avtizmom. Ugotovili so, da res obstaja neposredna povezava. In kaj je storil CDC? Vsi
raziskovalci so se zbrali in sredi prostora postavili velik koš za smeti. Vanj so vrgli vse dokumente, ki so
kazali na povezavo med avtizmom in cepljenjem. Tako so bili dokazi uničeni. Kasneje je bil v publikaciji
Pediatric objavljen tako imenovani 'znanstveni' članek, v katerem piše, da cepljenja ne povzročajo
avtizma. Vendar je vodilni znanstvenik CDC -ja William Thompson razkril ta zločin. Javno je priznal:
'Sodeloval sem v zavajanju milijonov ljudi o možnih negativnih stranskih učinkih cepiv. Lagali
smo o znanstvenih dognanjih.'
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Najhujši primer kriminalne metodologije, ki se uporablja za prikrivanje smrti zaradi cepiva, je dejstvo, da
CDC smatra, da je oseba cepljena, šele ko mineta dva tedna po drugi injekciji. To pomeni, da se vsi, ki
umrejo v mnogih tednih pred drugo injekcijo ali v dveh tednih po njej, štejejo kot smrti necepljenih in se
torej ne štejejo kot smrti zaradi cepljenja. S tem se lahko prezre velika večina smrti po injiciranju. To je
metoda številka 1, ki se uporablja v državah po vsem svetu za skrivanje neštetega števila smrti zaradi
cepiva.
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300,000 NEŽELENIH DOGODKOV
MODERNA SKRIVA NA STOTINE TISOČEV POROČIL
Žvižgač iz Moderne je naredil posnetek zaslona internega obvestila v podjetju z oznako »Zaupno – samo
za interno uporabo«, ki prikazuje, da je bilo v samo treh mesecih prijavljenih 300.000 dogodkov stranskih
učinkov:
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'To je ekipi omogočilo, da je v treh mesecih učinkovito obvladala približno 300.000 poročil o
neželenih dogodkih in 30.000 zahtev za medicinske informacije, da bi podprla globalno lansiranje
njihovega cepiva proti COVID-19.«
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50,000 CEPLJENIH V MEDICARE UMRLO
RAVEN SMRTI V ZDA VERJETNO BLIZU 250.000
Odvetnik Thomas Renz je prejel informacije od žvižgača iz organizacije Centers for Medicare & Medicaid
Service (CMS) (op. prev.: Medicare je vladni program zdravstvenega zavarovanja za starostno skupino
65+ in invalide, Medicaid pa za ljudi z nizkimi dohodki, družine, otroke, nosečnice in druge), ki razkrivajo,
da je 48.465 ljudi umrlo kmalu po prejemu injekcij. Poudaril je, da je to število smrti v populaciji, ki
predstavlja manj kot 20 odstotkov prebivalstva ZDA.
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Če to številko uporabimo za celotno prebivalstvo ZDA, vidimo stopnjo smrtnosti skoraj 250.000.

MANJ KOT 1 % JE PRIJAVLJENEGA
DEJANSKA ŠTEVILKA JE 100–KRAT VIŠJA
Vsi ti podatki nam že kažejo, da je število dogodkov neželenih učinkov in smrti mnogokratnik tega, kar se
sporoča javnosti. Vendar je stanje še vedno veliko slabše, kot si večina od nas sploh lahko predstavlja.
Znano Lazarusovo poročilo iz Harvard Pilgrim Health Care Inc. leta 2009 je razkrilo, da se na splošno
poroča le o 1 % neželenih učinkov cepiv:
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'Neželeni učinki zdravil in cepiv so običajni, vendar jih je mnogo premalo prijavljenih. Čeprav 25 %
ambulantnih bolnikov izkusii neželen učinek zdravila, se organizaciji Food and Drugs
Administration (FDA – Urad za hrano in zdravila )poroča o le 0.3 % vseh neželenih učinkov zdravil
in med 1 in 13 % resnih neželenih učinkov. Podobno se pri neželenih učinkih cepiv poroča le v 1 %
primerov.'

RAZLOGI ZA PREMAJHNO POROČANJE
PREBIVALSTVO JE DEZINFORMIRANO
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Razlog, da se poroča o manj kot 1 % neželenih učinkov, je najprej v tem, da se večina prebivalstva ne
zaveda obstoja sistemov poročanja o poškodbah zaradi cepljenja. Drugič, farmacevtska industrija je v
zadnjih desetletjih vodila neusmiljeno medijsko vojno proti vsem medicinskim strokovnjakom, ki so
poskušali javnost obveščati o nevarnostih cepiv. Ena od uporabljenih strategij je zmerjanje, negativna
oznaka »proticepilec« pa je bila izbrana, da bi osramotili in obtožili vse znanstvenike, zdravnike in
medicinske sestre, ki govorijo o uničenju, ki ga povzročajo cepljenja.
Zaradi te kriminalne akcije agresivnega zatiranja podatkov o neželenih učinkih večina prebivalstva
ne ve, da cepiva sploh lahko povzročajo kakršno koli škodo.
Razširjena propaganda proizvajalcev cepiv, ki uporabljajo vladne agencije kot svoj glavni motor,
človeštvu že desetletja govori, da so neželeni učinki zelo redek pojav. Ko torej cepljeni trpijo za resnimi
neželenimi učinki, jim niti na misel ne pride, da bi to lahko bila posledica prejetih injekcij, in jih zato kot
takih ne prijavijo.
V času trenutne svetovne krize so napadi na medicinske strokovnjake, ki opozarjajo na cepiva, šli še dlje.
Zdravstveni strokovnjaki so zdaj popolnoma izločeni z vseh družbenih medijev, Google zadetke njihovih
spletnih strani potiska navzdol, na YouTubu brišejo celotne kanale, mnogi so izgubili službo, v nekaterih
državah pa so bili medicinski strokovnjaki z namenom, da bi jim preprečili sporočati resnico o
eksperimentalnih injekcijah covida, aretirani.
V mnogih državah sedaj znanstvenike, ki govorijo proti cepivom, označujejo za "domače
teroriste". Jasno je, da mora kriminalni cepilski kartel uporabiti vsa sredstva, da bi zatrl, kaj se v
resnici dogaja s temi injekcijami.
Posledično se nešteti zdravstveni delavci bojijo poročati o neželenih učinkih, kar dodatno prispeva k
preskopemu poročanju o teh učinkih. Poleg tega je količina znanstvenih informacij, ki opozarjajo na te
nevarne biološke djavnike, in število medicinskih strokovnjakov, ki opozarjajo človeštvo, tako velika in
skoraj vseprisotna – kljub agresivnim poskusom, da bi jih utišali – da skorajda ne more več obstajati
zdravstveni delavec, ki se ne bi vsaj nekoliko zavedal tveganja, ki ga prevzema z dajanjem
nepreizkušene injekcije, ki spreminja DNK, ne da bi svoje paciente obvestil o tem, kaj se injicira v njihovo
telo. Če nato vidijo, da njihovi pacienti umrejo ali postanejo invalidi za vse življenje, se seveda bojijo, da bi
bili odgovorni, in imajo zato še eno motivacijo, da ne poročajo o neželenih dogodkih.
Na koncu še to: številni zdravstveni delavci prejemajo finančne spodbude za promocijo cepiv. V
Združenem kraljestvu na primer medicinske sestre dobijo 10 ₤ na iglo, ki jo zapičijo v otroka. To je spet
razlog, da ne poročajo o neželenih učinkih.
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250.000 ZGODB O CEPIVU
FACEBOOK RAZKRIVA CUNAMI STRANSKIH UČINKOV

Lokalna postaja ABC News je na Facebooku objavila prošnjo, naj ljudje delijo svoje zgodbe o
necepljenih bližnjnih, ki so umrli. O tem so želeli narediti prispevek. Kar se je zgodilo, je bilo
popolnoma nepričakovano. V petih dneh je več kot 250.000 ljudi objavilo komentarje, vendar ne
o necepljenih bližnjih. Vsi komentarji govorijo o cepljenih bližnjih, ki so umrli kmalu po injiciranju
ali so za vedno postali invalidi. 250.000 komentarjev razkriva šokanten smrtni val med
prebivalstvom in grozljivo trpljenje, ki ga te injekcije povzročajo. Objava je bila deljena že
200.000-krat in številka se povečuje ...
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Poglejte predzadnji komentar, v katerem gospa pravi, da si nihče v bolnišnici ne upa, da
bi to prijavili kot reakcijo na cepivo, druga oseba pa pravi, da "zdravniki tega ne morejo
prijaviti".
To je dokaz tistega, kar sem pojasnil prej: večina zdravstvenih delavcev je bodisi preveč prestrašena, da
bi poročala o neželenih učinkih, ali pa so preprosto pokvarjeni. To pripelje do tega, da resnična
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razširjenost poškodb zaradi cepiva ostane skrita pred svetom. Več kot 250.000 komentarjev kaže, da ko
ljudje najdejo prostor za poročanje o svojem trpljenju, ki ga povzročajo injekcije, vidimo cunami ...
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POVZETEK SMRTI ZARADI CEPV
VELIKO HUJE JE, KOT SI MISLIMO
✔ VAERS je od 17. septembra objavil 726.963 neželenih učinkov, vključno s 15.386 smrti.
✔ Strokovnjak za goljufije pri CDC pravi, da je število smrti vsaj petkrat, morda pa desetkrat večje.

✔ Žvižgač iz Centra za Medicare & Medicaid Service (CMS) je razkril, kako je zaradi injekcij umrlo skoraj
50.000 ljudi. Le-ti predstavljajo le 20 % prebivalstva ZDA, kar pomeni, da če te podatke uporabimo za
celotno populacijo, je umrlo 250.000 ljudi.

✔ Sistem VAERS je zavrnil ali izbrisall 150.000 prijav
✔ Dejansko število anafilaksij je 50 do 120-krat večje, kot tisto, ki ga predstavlja CDC
✔ Vsi, ki umrejo prej kot v dveh tednih po drugi injekciji, se ne štejejo za smrtne žrtve cepiva,
zaradi česar se večina zgodnjih smrti zaradi cepiva ne upošteva
✔ Moderna je prejela več kot 300.000 poročil o neželenih učinkih v samo treh mesecih
✔ Poročilo Lazarus kaže, da javnost prijavi le 1 % dogodkov neželenih učinkov
✔ Večina prebivalstva ne ve, da obstajajo sistemi, kjer lahko poročajo o neželenih učinkih cepiva
✔ Agresivna cenzura in propaganda sta javnosti sporočila, da so neželeni učinki redki, zaradi
česar ljudje ne razumejo, da njihove zdravstvene težave izvirajo iz preteklih injekcij
✔ Zaradi sramotenja in obtoževanja zdravstvenih delavcev, ki govorijo proti cepivom, se mnogi v
medicinski skupnosti izogibajo poročanju o neželenih dogodkih.
✔ Strah pred odgovornostjo po dajanju injekcije, ki je ubila ali onesposobila bolnike, dodatno
preprečuje, da bi zdravstveno osebje to prijavilo
✔ Sprejetje finančnih spodbud za promocijo in dajanje cepiv proti covidu prav tako preprečuje
medicinskemu osebju, da bi poročalo o neželenih učinkih.
✔ Proizvajalci cepiv, ki jih žene sla po dobičku, imajo vse razloge, da ne poročajo o uničenju,
ki ga povzročajo njihovi nepreizkušeni eksperimentalni izdelki
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✔ 200.000+ uporabnikov Facebooka poroča o smrtih in resnih poškodbah zaradi cepiv
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NA MILIJONE SMRTI PO VSEM SVETU
Po znanstvenih podatkih je prijavljenih manj kot 1 % poškodb zaradi cepljenja.
Od tega 1 odstotka oblasti večino prikrijejo. Vzpostavili so sisteme, ki prezrejo
večino smrti zaradi cepljenja. Če ta dejstva združimo s podatki, ki jih razkrivajo
vladni žvižgači, vidimo, da je v Združenih državah na stotine tisočev umrlih
zaradi injekcij. Ker preostali svet uporablja enake injekcije, vemo, da gre v
svetovnem merilu število smrti zaradi cepiva nedvomno v milijone.
To je le kratkotrajni cunami neželenih dogodkov. Bill Gates, vodilni svetovni
trgovec s cepivi in gonilna sila svetovnega spodbujanja cepiv, je v intervjuju za
BBC dejal, da se večina neželenih učinkov pokaže šele po dveh letih, zato razvoj
cepiva običajno traja več let. To pomeni, da bodo valovi smrti in invalidnosti v
prihodnjih letih eksponentno večji. Še posebej zato, ker se prebivalstvu nalaga
vedno več poživitvenih cepiv in se uvajajo cepilni potni listi..

SVETOVNI STROKOVNJAKI OPOZORJAJO
ČLOVEŠTVO
VODILNI ZNANSTVENIKI RESNO OPOZARJAJO

Zaradi teh zaskrbljujočih podatkov svetovni strokovnjaki, kot je Nobelov nagrajenec za medicino dr. Luc
Montagnier, izdajo resno opozorilo, da se trenutno soočamo z največjim tveganjem svetovnega genocida
v zgodovini človeštva.
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Celo izumitelj mRNA tehnologije, dr. Robert Malone, svari pred temi injekcijami,

ki uporabljajo njegovo tehnologijo.
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Situacija je tako huda, da se je nekdanji podpredsednik Pfizerja in

glavni znanstvenik dr. Mike Yeadon oglasil, da bi človeštvo opozoril na te izjemno nevarne injekcije. Eden
njegovih najbolj znanih videoposnetkov ima naslov 'A Final Warning'.
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Še en svetovno znani

znanstvenik, Geert Vanden Bossche, nekdanji vodja urada za razvoj cepiv v Nemčiji in glavni znanstveni
direktor pri Univacu, s pogumnim govorjenjem proti dajanju kovidnih cepiv prav tako tvega svoje ime in
kariero. Razvijalec cepiva opozarja, da lahko injekcije ogrozijo imunost cepljenih, zaradi česar so
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ranljivi za vsako novo različico virusa.
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Preživeli holokavsta iz druge svetovne vojne so pisali

Evropski agenciji za zdravila in zahtevali, da se ustavi injekcije, ki po njihovem mnenju pomenijo nov
holokavst.
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SMRTI ZARADI CEPIV PO VSEM SVETU
ENAKO VELJA ZA NARODE PO VSEM SVETU
Situacija, ki smo jo opisali v Združenih državah Amerike, ponazarja uničenje, ki ga povzročajo te injekcije,
in kako pokvarjene zdravstvene agencije in proizvajalci cepiv skrivajo veliko večino neželenih učinkov. Na
kratko pa se bomo dotaknili nekaterih drugih držav, da bi dokazali, da razmere v Ameriki niso edinstvene.

EVROPSKA UNIJA
V Evropski uniji (ki je sestavljena iz samo 27 od 50 evropskih držav), uradna poročila Eudra Vigilance
uradno priznavajo, da je od 18. avgusta 2021 približno 22.000 ljudi umrlo, 2 milijona pa je utrpelo
stranske učine, od katerih je bilo 50 % resnih.
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Kaj pa so resne poškodbe?

'Poškodba se označi kot „resna“, če ustreza zdravstvenemu pojavu, ki ima za posledico smrt, je
življenjsko nevarna, zahteva hospitalizacijo v bolnišnici, povzroči drugo zdravstveno pomembno stanje ali
podaljša obstoječo hospitalizacijo, povzroči trajno ali znatno invalidnost ali nezmožnost ali je prirojena
anomalija/napaka ob rojstvu.'
Na Nizozemskem, v eni najmanjših držav v Evropski uniji, je dodatni parlamentarni raziskovalni odbor
vzpostavil platformo za poročanje državljanov o neželenih učinkih cepiva. To ni bila pobuda vlade in ni
bila deležna nikakršne medijske pozornosti. Večina nizozemskega prebivalstva se zato ne zaveda
njegovega obstoja. Kljub omejenemu vplivu pa je ta zasebna pobuda že prejela poročila o 1.600 smrtnih
primerih in 1.200 zdravstvenih poškodbah, večinoma trajnih.
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ZDRUŽENO KRALJESTVO
Malo pred začetkom nacionalne kampanje cepljenja je MHRA (Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency) objavila naslednji:
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'MHRA nujno išče programsko orodje za umetno inteligenco, ki se bo uporabljal za obdelavo
pričakovanega velikega števila neželenih učinkov cepiv Covid-19 in bo zagotavljal, da iz besedil o
neželenih učinkov zdravil ne bo izpuščena nobena podrobnost.'
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Britanska vlada je objavila poročilo o prvi seriji neželenih dogodkov, vključno s slepoto, možgansko kapjo,
spontanimi splavi, srčnim popuščanjem, paralizo, avtoimunskimi boleznimi in drugimi. Kmalu po prvem
valu imunizacije so poročali o več kot 100.000 neželenih dogodkih, vključno s 1260 primeri izgube
vida (vključno s popolno slepoto). Prvi del poročila hvali cepiva kot najboljši način za zaščito ljudi pred
COVID-19, nato pa še naprej prikazuje neverjetno uničenje, ki ga ta cepiva povzročajo. Hinavščina je
osupljiva.

23, 24

Prav tako se je v Združenem kraljestvu povečalo število spontanih splavov pri cepljenih materah, in sicer
za 366 % v samo šestih tednih.25 Poleg tega je britanski urad za nacionalno statistiko nehote razkril, da
je v prvih 6 mesecih leta 2021 30.305 ljudi umrlo v 21 dneh po injiciranju.

26

Britanski znanstvenik s

35-letnimi izkušnjami je naredil poglobljeno analizo sistema poročanja britanske 'Rumeni karton' in
ugotovil, da je nezanesljiv.

27

'Ugotovimo lahko, da shema poročanja Rumeni karton sicer lahko zagotovi nekaj omejenih informacij, ki
bi lahko bile koristne za opozarjanje javnosti v Združenem kraljestvu na možne škodljive učinke cepiv
proti COVID-19. Vendar pa prvotna zasnova sheme kot zgolj opisnega in ne eksperimentalnega orodja
pomeni, da ne more obravnavati resničnih vprašanj, ki so ključnega pomena za javnost
Združenega kraljestva. Ti vprašanji sta, ali obstajajo vzročne povezave med cepljenjem s cepivi PF in
AZ in resnimi neželenimi učinki, kot je smrt, in če da, kakšna je velikost teh učinkov.'

IZRAEL
Izraelski ljudski odbor (Israeli Peoples Committee - IPS) je skupina zdravnikov, odvetnikov, kriminologov,
epidemiologov in akademskih raziskovalcev, ki so odločeni dogajanje raziskati, analizirati in izpostavitev
javnosti. Čeprav so relativno neznana skupina, so do 5. avgusta 2021 vedno prejeli 3.754 prijav,
vključno z več kot 480 smrtnimi žrtvami.

28

IPC navaja, da te številke predstavljajo le 2-3 % dejanske

razširjenosti v populaciji, kar pomeni, da je število smrtnih primerov v Izraelu okoli 48.000, neželenih
dogodkov pa okoli 375.400. Prav tako statistični podatki Worldometers.info kažejo za Izrael ogromen
porast smrti po začetku cepljenja. Pred začetkom imunizacije v Izraelu skorajda ni bilo dnevnih smrti
zaradi covida. Ko se je začelo cepljenje, se je dnevno število smrtnih žrtev povečalo z 1-3 na 75-100
smrti na dan!

15
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Drugo izraelsko spletno mesto, ki tudi poroča o poškodbah zaradi cepiva, je Seethetruth.club/covid-19vaccine-victims, kjer si lahko ogledate nešteto pričevanj ljudi, ki so močno trpeli zaradi cepljenja. V ZDA
podobno spletno mesto, imenovano 1000covidstories.com, prikazuje vse več videoposnetkov ljudi, ki so
umrli ali so imeli hude reakcije na cepivo proti covidu. Tudi spletna stran TheCovidWorld.com prikazuje
osebne zgodbe velikega števila ljudi, ki so umrli zaradi injekcij. Razumeti moramo, da se v zgodovini kaj
takega, da se na tisoče ljudi oglasi, da delijo svoje trpljenje po cepljenju, še ni zgodilo. Razlog, zakaj
ljudje to počnejo zdaj, je ta, da njihovi neželeni učinki niso, tako kot pravijo kriminalne "zdravstvene"
agencije "glavoboli, omotica in simptomi, podobni gripi." Reakcije so namreč izjemno hude, pogosto
povzročijo doživljenjske poškodbe. Le-te so pravzaprav tako hude, da ljudje po vsem svetu o njih javno
govorijo, da bi opozorili človeštvo.
people around the world are stepping forward to warn humanity.

BRAZILIJA
V Braziliji je uradno število smrtnih primerov zaradi cepiva 32.000, in sicer v obdobju 5 mesecev.
Poročilo je bilo objavljeno na uol.com.br, ki naj bi po podatkih SimilarWeb imel približno enako število
ogledov strani kot CNN.com. Kljub tem velikim številom smrti po cepljenju poročilo navaja: "Cepljenje je
še vedno najboljši način za nadzor bolezni. "

29
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ZNANOST DOKAZUJE ŠKODLJIVOST CEPIVA
K A P I , S R Č N I N A P A D I, R A K ... . . .
Študija Univerze v San Franciscu ali inštituta Salk kaže, da cepiva spremenijo človeško telo v tovarno
koničastih beljakovin (spike protein), ki naredi trilijone konic, ki povzročajo krvne strdke, le-ti pa vodijo v
možgansko kap in srčni napad.

30

Druga študija potrjuje, kako cepiva lahko povzročijo smrtonosne krvne

strdke, ki posledično povzročijo srčni napad in možgansko kap.
Medicine prikazuje, kako injekcije povzročajo vnetje srca,
dramatičnem povečanju števila splavov.

34

38,39

The New England Journal of

ista revija pa je objavila tudi študijo o

Več študij dokazuje resničnost povečanja, odvisnega od

protiteles (antibody dependent enhancement).
števila semenčic.

33

31,32

35,36,37

Potrjen je tudi pojav neplodnosti in zmanjšanega

Nazadnje je neka študija pokazala, da injekcije povzročajo raka.

40

In to je le nekaj

primerov...

OPROŠČENI ODGOVORNOSTI
N O B E N P R O I Z V A J A L E C C E P I V N E P R E V Z E M A O D G O V OR N O S T I
V zadnjih desetletjih je bilo v državah po svetu podpisanih več uradnih vladnih sporazumov, ki vsakemu
proizvajalcu cepiva zagotavljajo 100-odstotno zaščito pred vsako odgovornostjo. Ne glede na to, kakšno
in kolikšno uničenje povzročijo njihovi izdelki, se nihče nima h komu zateči. Poleg tega nobeno
zdravstveno zavarovanje nikoli ne bo pokrilo stroškov, ki so posledica škode zaradi cepiva. Cepljenim
preprosto ne povrnejo stroškov, ko zaidejo v težave. Pa vendar... iste vlade, ki vas nočejo zaščititi pred
morebitnim uničenjem vašega zdravja, življenja in vaših ljubljenih, zahtevajo te smrtonosne injekcije in jih
zahtevajo za nakupovanje, potovanja, zbiranja in celo za bančne storitve.
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ALI INJEKCIJE SPLOH DELUJEJO?
ZDRAVSTVENI URADNIKI PRAVIJO, DA NISO UČINKOVITI

Svetovno znani razvijalec cepiv Geert Vanden Bossche MVD, dr. med., svari, da te injekcije
uničijo imunski sistem telesa, zaradi česar so cepljeni ranljivi za vsako novo različico bolezni.

41

Prav tako pravi:

'„Kampanje množičnega cepljenja med pandemijo zelo nalezljivih variant ne uspejo nadzorovati
prenosa virusa. Namesto da bi prispevale k izgradnji čredne imunosti, dramatično časovno
odložijo naravno vzpostavitev čredne imunosti. Zato so sedanje univerzalne kampanje cepljenja
absolutno škodljive za javno in svetovno zdravje.'

42

Nobelov nagrajenec za medicino dr. Luc Montagnier opozarja, da ta cepiva ustvarjajo nevarne nove
različice.43 In v Izraelu statistika jasno kaže dramatično povečanje števila smrti zaradi covida po začetku
imunizacije (glej zgoraj v tem poročilu). Izraelski premier Naftali Bennet celo pravi, da so zdaj najbolj
ogroženi tisti, ki so prejeli dva odmerka cepiva.

44

V otoški državi Sejšeli skorajda ni bilo smrti zaradi covida, a ko so začeli prebivalstvo cepiti, se je
smrtnost stokrat povečala.
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V Avstraliji so mlademu paru osem dni zavračali dostop do novorojenega otroka, čeprav sta bila v celoti
cepljena. Glavna zdravstvena uradnica iz Avstralije, dr. Jeannette Young, je podala naslednjo zgovorno
razlago za to nečloveško situacijo:

45

'Samo dejstvo, da ste cepljeni, še ne pomeni, da se ne boste okužili. Zaradi tega družini nismo
mogli dovoliti, da obišče svojega otroka.'
Tudi Anthony Fauci je jasno povedal: "CDC razmišlja o obveznem nošenju maske za cepljene",
"cepljeni so vedno bolj pozitivni na covid, zato bodo morali še naprej nositi maske",
še vedno izogibati obiskom v restavracijah"
necepljeni".

49

48

47

46

"cepljeni se morajo

in "cepljeni prenašajo različico Delta v tolikšni meri kot

Torej po Faucijevih besedah cepiva ne naredijo nič. Pa vendar vztraja pri obvezni uporabi

teh neuporabnih injekcij za potovanja.
Johnson, ki je dejal:

50

Enako je javno izjavil premier Združenega kraljestva Boris

51

'Ali se lahko zdaj srečam s prijatelji in družinskimi člani v zaprtih prostorih, če so cepljeni? Bojim
se, da je odgovor ne, ker še nismo v tej fazi, še vedno velja, da se lahko družiš s prijatelji in
družinskimi člani na prostem, upoštevajoč pravilo šestih oseb ali dveh gospodinjstev. In tudi če
so vaši prijatelji in družinski člani morda cepljeni, cepiva ne zagotavljajo 100-odstotne zaščite in
zato moramo biti previdni.'

Raziskovalni članek, ki ga je dr. J. Bar Classen objavil v 'Trends in Internal Medicine', ima naslov:

52

'
Cepiva proti COVID-19 v ZDA dokazano povzročajo več škode kot koristi, je bilo ugotovljeno na osnovi
ključnih podatkov kliničnih preskušanj, analiziranih z uporabo ustrezne znanstvene končne točke, "Vsa
povzročajo hudo obolevnost" '
Celo CDC je priznal, da injekcije ne nudijo zaščite pred različicami Delta in prihajajočimi različicami, zato
morajo vsi kovidni ukrepi ostati v veljavi.

53

Pa vendar še vedno vztrajajo, da je treba vse ljudi cepiti.

Glavni zdravstveni uradnik v Novem Južnem Walesu v Avstraliji je dejal, da se moramo pripraviti na to, da
bomo v bližnji prihodnosti živeli s stalnim ciklom nenehnih poživitvenih injekcij proti covidu.

54

zdravnik Moderne, dr. Tal Zaks, je dejal, da cepiva ne povrnejo življenja nazaj v normalno stanje.
potrdil direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom, ki je dejal:

Glavni

55

To je

56

"Samo cepivo ne bo končalo pandemije. Nadzor bo treba nadaljevati, ljudi bo treba še vedno
testirati, izolirati in skrbeti zanje. Še vedno bo treba slediti stikom in jim odrejati karanteno,
skupnosti pa bodo morale pri tem sodelovati.'

19

POROČILO O SMRTIH ZARADI CEPIV

Študija znanstvene medicinske revije The Lancet je pokazala, da se različica Delta prosto prenaša med
cepljenimi.

57

To je potrdila študija, ki je pokazala, kako je bilo julija 2021, po več velikih javnih dogodkih v

okrožju Barnstable v kraju Massachusetts, ugotovljenih 469 primerov COVID-19 med prebivalci, ki so
potovali v mesto med 3. in 17. julijem; 346 (74 %) primerov okužbe se je pojavilo pri popolnoma cepljenih
osebah.58

BITJE S TIPALKAMI
ŽIVI ORGANIZMI V CEPIVIH
Dr. Carrie Madej je pod mikroskopom s 400-kratno povečavo preučevala viale (stekleniče za zdravila) s
cepivom iz Moderne in Johnson & Johnson. Kar je videla, jo je šokiralo ...

V obeh stekleničkah so bili živi organizmi s tipalkami. To bitje se premika, dviguje in zdi se celo,
da se zaveda sebe.

68A

Pogled na to in misel, da se ta neznana, hobotnicam podobna bitja vbrizgavajo v milijone otrok po vsem
svetu, je dr. Madej spravila v jok. Vendar to še ni vse, v stekleničkah je videla več kosov grafena pa tudi
samosestavljive nanodelce. Delci so se premikali drug proti drugemu in tvorili bolj zapletene
strukture.
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Spodnja fotografija je iz videa, posnetega med znanstveno konferenco na Nizozemskem, kjer je bila viala
Pfizer v živo pod mikroskopom. Vsakdo lahko na zaslonu vidi, kako je v cepivu Pfizer velik živi organizem,
s številnimi drugimi delci, ki se premikajo naokoli.

69C
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NEVARNI TOKSINI
GRAFEN SPREMENI ELEKTROMAGNETNO POLJE
Svetovno priznani biofizik Andreas Klecker je odkril, da cepiva vsebujejo velike količine grafenovega
oksida (do 95 %).
Opozarja, da grafenov oksid, vbrizgan v ljudi, spreminja njihovo elektromagnetno polje, kar moti
normalno delovanje njihovih organov.

65

'Skrbijo nas stranski učinki, ki jih ima. To ni opisano v medicini, je pa opisano na mojem področju, v
biofiziki. Kar se zgodi? Telo za delovanje potrebuje svoje elektromolekularne sposobnosti. Srce bije, ker
obstaja magnetno polje, ki nato ustvari elektriko za črpanje in vse ostalo. Grafen popolnoma spremeni
naše elektromagnetno polje, kar se še nikoli ni zgodilo. To, kar vidimo, se dogaja 'in vivo' (v živem
organizmu), z dramatičnimi učinki.

Gledali smo veliko videoposnetkov ljudi, ki umirajo po cepljenju. Vidiš, da doživljajo krče. Le-ti imajo na
primer zelo specifične frekvence, ki so enake pri vseh vrstah krčev. Ti krči kažejo, da je prišlo do
motenj človeških elektromagnetnih polj.'

Prisotnost grafenovega oksida med drugimi strupenimi snovmi, kot so aluminij, kapsidi LNP, PEG in
paraziti v cepivih, je dodatno potrdil dr. Robert Young.

66,67

Klub znanstvenikov je objavil tudi poročilo z

mikrofotografskimi dokazi o nanodelcih v cepivih.
vaccines.
'Največja razkritja o tem, kaj je v cepivih CoV-2-19, z uporabo elektronov, pHaze, temnega polja, svetlega
polja in drugih vrst mikroskopije iz prvotne raziskave dr. Roberta Younga in njegove znanstvene skupine,
potrjujejo, kar so ugotovili raziskovalci La Quinta Columna - toksično nanometalno vsebnost z
magnetnotoksičnimi, citotoksičnimi in genotoksičnimi učinki, prav tako so identificirali smrtno
nevarne parazite. Poleg tega so leta 2008 Hongjie Dai in sodelavci na univerzi Stanford odkrili grafenov
oksid.'

68
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DRAMATIČNE KRVNE SPREMEMBE
RAZISKAVA RAZKRIVA SPREMEMBE V KRVI
Dr. Robert Young je odkril tudi, kako se kri cepljenih ljudi po injiciranju mRNA močno spremeni. Naslednja
slika razkriva normalno zdravo stanje rdečih krvnih celic, ki so enakomerne po barvi, obliki in velikosti.

69A

Druga mikrofotografija, posneta s fazno kontrastno mikroskopijo, razkriva živo kri 24 ur po cepivu mRNA,
ki zdaj vsebuje kristalizirane rdeče krvne celice, imenovane Heinzova telesa, biološke transformacije
rdečih in belih krvnih celic, velike simplaste središča kristalov grafenovega oksida in kristale orotske
kisline v zgornjem desnem kotu mikrofotografije.
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Nemški raziskovalci so odkrili, da je vsebina v vialah s cepivom tvorila kristale, potem ko so jo postavili
pod svetilko, ki jih je segrela na približno 30 °C. Spodnja fotografija to jasno prikazuje.

24
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TRAJNO SPREMENJENI DNA
SPREMINJA SE ČLOVEŠKI GENSKI ZAPIS
Dr. Carrie Madej je dve desetletji preučevala cepiva in transhumanizem. V svojem dokumentarnem filmu
'The Battle For Humanity' (Boj za človečnost), ki ga je produciral Stop World Control, je opozorila, da bi te
injekcije lahko trajno spremenile človeško DNK s potencialno katastrofalnimi izidi. Preverjevalci dejstev po
vsem svetu - ki jih pogosto plača industrija cepiv - so skočili na noge in te novice označili kot lažne.
Facebook je uveljavil cenzuro vseh objav, ki so opozarjale, kako bi ta genska terapija lahko spremenila
človeški genom. Dokler se ni zgodilo naslednje ... uslužbenec Facebooka je posnel in objavil sestanek po
zoomu z izvršnim direktorjem Facebooka Markom Zuckerbergom, ki je svojemu osebju povedal, da
injekcije res spremenijo človeško DNK! To so njegove natančne besede:
"Preprosto ne poznamo dolgoročnih stranskih učinkov v bistvu spreminjanja človeške DNK in
RNK, da se neposredno kodira v DNK in RNA osebe, v bistvu zmožnosti proizvodnje teh protiteles
in ali to kasneje povzroča druge mutacije ali druga tveganja."

63

PATENTIRANI TRANSČLOVEK
NIČ VEČ ČLOVEK S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI

Dr. Chinda Brandolino je latinskoameriška zdravnica, ki govori o tem, da ko je človeški genom
spremenjen, ta oseba ne velja več za izvirnega človeka, ampak je postala transčlovek in zato
izgubi človekove pravice. Poleg tega pojasnjuje, da je spremenjeno DNK in RNA mogoče
patentirati, tako da je ta gensko spremenjena oseba last imetnikov patentov. Posledice tega so
izredno zaskrbljujoče.

64

TRANSČLOVEŠKI DOJENČEK
OČI, TEMNE KOT V ROGU, IN POSPEŠENO STAR ANJE
Znanstveniki v Južni Ameriki raziskujejo čuden pojav: nekateri novorojenčki cepljenih staršev v Mehiki
imajo kot v rogu temne oči, medtem ko so oči novorojenčkov običajno zelo svetlo obarvane. Zdi se tudi,
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da se ti dojenčki prehitro starajo, saj lahko stojijo in celo hodijo pri samo treh mesecih.63A Običajno se to
zgodi šele pri starosti enega leta. Ali so ti dojenčki primeri transhumanizma, rojeni staršem, katerih DNK
je bila spremenjena z gensko terapijo? Raziskovalci so pazljivi pri dajanju prezgodnjih izjav, vendar bodo
to dodatno raziskali.63B V prihodnjih različicah tega poročila bom delil novosti glede tega pojava. Spodaj
si lahko ogledate fotografijo novorojenega otroka z globoko črnimi očmi. Celo beločnica v njegovih očeh je
temna.

RAZLIČNI ODMERKI
Z A K A J N E K A T E R I U M R E J O , M E D T E M K O J E Z D R U G I M I V S E V R E D U?
Zakaj nekateri ljudje umrejo ali postanejo invalidi za vse življenje, medtem ko se drugi po cepljenju zdijo v
redu? Dr. Jane Ruby pojasnjuje, da vse viale nimajo enakih odmerkov.68B ClinicalTrials.gov kaže, da
obstajajo različne faze poskusa cepljenja, pri čemer se različnim ljudem dajejo različni odmerki mRNA.
Neznan odstotek injekcij je celo placebo!
To pomeni, da se nekaterim ljudem injicira neškodljiva snov, drugi pa dobijo injekcijo 5, 10, 20 ali
30 mikrogramov mRNA.
Dr. Ruby opozarja, da v poživitvenih injekcijah nekatere viale vsebujejo kar 100 ali celo 250 mikrogramov
mRNA. To pojasnjuje, zakaj so na določenih območjih cepljeni videti v redu, medtem ko na drugih
območjih ljudje po injiciranju umrejo. To je kot ruska ruleta: nihče ne ve, kaj mu vbrizgavajo v telo.
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Informirane privolitve ni. Če pa ljudje vzamejo poživitvene injekcije, bodo dobili različne odmerke. Kjer so
bile prejšnje injekcije morda neškodljive, bo lahko naslednja smrtonosna.

27
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PREVARA S KOVIDNIMI SMRTMI
SVETOVNA PREVARA NAPIHNILA KOVIDNE SMRTI
Izgovor za umor milijonov ljudi s temi injekcijami je ta, da naj bi ljudem preprečili umiranje zaradi covida.
Dejstvo pa je, da je tako imenovano število smrti zaradi covida največja laž v zgodovini. Po vsem svetu je
bilo ugotovljeno, da je bilo več kot 95 % vseh smrti zaradi covida smrti zaradi drugih vzrokov. Italijanski
politik Vittorio Sgarbi je v italijanski poslanski zbornici vzkliknil:

69

The excuse for murdering millions of people with these injections is that they supposedly prevent people
from dying of covid. The reality is however that the so-called number of covid deaths is the greatest lie in
history. All over the world, it has been revealed that over 95% of all covid deaths, were deaths from other
causes. The Italian politician Vittorio Sgarbi exclaimed in the Italian Chamber of Deputies:

69

'Ne naredimo iz tega dvorane laži. Ne laži! Povej resnico. Ne reci, da je 25.000 mrtvih. To ni res. Ne
uporabljajte mrtvih za retoriko in terorizem. Podatki z Višjega inštituta za zdravje pravijo, da je
96,3 % ljudi umrlo zaradi drugih bolezni.
V belgijski reviji De Tijd so navedli trditev vlade, da je zaradi covida-19 umrlo tri tisoč starejših ljudi. Zaradi
teh številk so celotno državo zaprli. Vendar so raziskave pokazale, da je bilo testiranih le 3 % umrlih.
Torej je morda imelo covid le 90 ljudi, ne 3.000.

70

Medtem ko so domnevne smrti zaradi covida astronomsko narasle, so statistike v več državah pokazale,
da nenadoma ni več smrti zaradi gripe. Samo v ZDA je vsako leto skoraj 40 milijonov primerov gripe, od
covida naprej pa je ta številka strmoglavila na manj kot 2.000. Kam je šlo na desetine milijonov bolnikov z
gripo? Zdaj so vsi registrirani kot covid.

28
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Nemški forenzični mrliški zdravnik prof. dr. Klaus Püschel je v Hamburgu na začetku pandemije pregledal
več kot 140 koronskih smrti. Na nemški televiziji je dejal, da je histerija okoli koronavirusa močno
pretirana. Vsi umrli so imeli osnovne motnje in bi tako ali tako hitro umrli, z virusom ali brez njega, pravi
Püschel in dodaja, da "virus ubijalec" ne obstaja. Zdravim ljudem ni treba skrbeti, pravi Püschel.
Napovedal je tudi, da korona niti ne bo povzročila vrhunca letne umrljivosti, kar se je izkazalo za
natančno.

71

Zdravstveni delavci po vsem svetu so pričali o pritisku svojih nadzornikov, naj vse bolnike
prijavijo kot covid in vsako smrt - ne glede na vzrok - registrirajo kot smrt zaradi covida. Internet je
preplavilo na tisoče pričevanj ogorčenih ljudi, ki so povedali, da so šli k zdravniku ali v bolnišnico
zaradi težav, ki niso povezane s COVID-19 in na njihovo začudenje so bili registrirani kot bolniki s
covidom.

72

Dr. Elke de Klerk, ustanoviteljica združenja Zdravniki za resnico na Nizozemskem, je pričala, da je v
dosjejih neozdravljivo bolnih pacientov prejemala tajna sporočila, v katerih je bilo zahtevano, da se te
osebe evidentirajo kot umrli zaradi covida.73 Projekt Veritas jev New York poklical več pogrebnih
direktorjev in pričali so, kako je bila vsaka umrla oseba registrirana kot covid, medtem ko so vsi vedeli, da
to ni pravilno.74 Senator iz Minnesote Scott Jensen, ki je tudi zdravnik, je za Fox News razkril, da
ameriške bolnišnice prejemajo ogromne finančne spodbude za registracijo bolnikov kot covidne bolnike.
Za vsako osebo, ki so jo prijavili kot smrt zaradi covida, prejmejo 39.000 USD. To so potrdili medicinski
strokovnjaki po vsem svetu.75 Tehničnega direktorja CNN-a Charlieja Chesterja je na skrivaj posnel tajni
novinar projekta Veritas, medtem ko je priznal, da je CNN napihoval stopnjo umrljivosti, »ker se strah
prodaja«.

76

Na plan je pricurljalo zoom srečanje afriških uradnikov, ki je razkrilo, kako so razpravljali o načinih
za povečanje števila covidnih primerov za nadaljevanje zaprtij (lockdown).

77

National File je objavil posnetek konferenčnega klica Zoom med zdravniki in direktorjem trženja v
regionalnem medicinskem centru Novant Heath New Hanover, skupini 20 bolnišnic, klinik in pisarn, ki
zdravijo bolnike v Severni in Južni Karolini. Na posnetku Mary Rudyk, zdravnica, pove direktorici
marketinga Carolyn Fisher in še enemu uslužbencu bolnišnice, da želi, da bolnišnice postanejo bolj
"strašne za javnost" z napihovanjem števila bolnikov s COVID-19 in z uporabo sporočil, ki napačno
sporočajo posameznikom 'če se ne cepiš, veš, da boš umrl.'

78

New York je bil epicenter pandemije COVID-19. V središču New Yorka je znamenita bolnišnica Elmhurst,
kjer je menda zaradi tega virusa umrlo več ljudi kot kjer koli drugje na svetu. To je bil epicenter v
epicentru pandemije. Zaradi tega se je izkušena medicinska sestra s Floride Erin Olszewski odločila, da
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gre tja in pomaga v krizi. Kar je videla v tej svetovno znani bolnišnici, pa jo je navdalo s tako grozo, da se
je odločila, da bo s seboj vzela skrito kamero in posnela dogajanje.
Bolniki, pri katerih je bil večkratni test na COVID-19 negativen, so še vedno registrirani kot
"potrjeni COVID-19". V oddelku za covid so na respiratorju... zaradi česar umrejo.
V zgovornem dokumentarnem filmu Journeyman Pictures ta medicinska sestra govori o zločinih, ki se v
Elmhurstu nenehno dogajajo. Na svojem pametnem telefonu pokaže, kako je bil pacient resnično dvakrat
negativen na COVID-19 ... in je bil kljub temu registriran kot "potrjen" COVID-19. Pojasnjuje, da se to v
Elmhurstu dogaja ves čas: prevara in umor, ki imata za posledico visoko stopnjo umrljivosti zaradi
COVID-19, o kateri trobijo mediji.

79

V POGREBNIH ZAVODIH SPREGOVORIJO
PODJETNIK PRIČA VLADNIM ZLOČINOM
Zelo zgovorna pripoved očividca prihaja od pogrebnega direktorja iz Združenega kraljestva, Johna
O'Looneyja.
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Deset let je delal za enega največjih pogrebnih zavodov v Združenem kraljestvu, sodeloval

je z BBC pri dokumentiranju pandemije in delal z vladnim uradnikom za pandemijo. Povezan je s 45
drugimi pogrebnimi direktorji in ima zato jasen pregled nad dogajanjem. Kar razkrije, je šokantno. Najprej
priča, da ne on ne kateri od drugih pogrebnih direktorjev med tako imenovano pandemijo ni opazil
povečanja števila umrlih. Marca 2020 pa so Johna nenadoma klicali noč za nočjo, tri tedne, in sicer v
oskrbne domove. Vsi umrli so bili označeni kot covid. Nikoli ni bil prisoten zdravnik, niti enkrat ni videl
testa za covid. Hkrati je prišlo do 1.000-odstotnega povečanja nakupov Midazolama (op prev.: zdravilo za
anestezijo, postopkovno sedacijo, težave s spanjem in hudo vznemirjenost). Medicinska sestra mu je
povedala, kako so dobili navodila, naj starejšim dajo smrtonosne odmerke tega zdravila, da jih množično
iztrebijo. To veliko število smrtnih žrtev je bilo nato uporabljeno za promocijo pripovedi o "pandemiji
covida".
Nanj se je obrnil tudi vladni uradnik za pandemijo in mu rekel, da morajo vsako smrt označiti kot
covid. Poškodba zaradi prometne nesreče, srčni napadi, bolniki z rakom - ni bilo pomembno, kaj
jih je ubilo, vse je bilo treba označiti kot smrtne primere covida.
Ko je vlada začela množično cepiti britansko prebivalstvo, se je smrtnost močno povečala, pravi John.
»Kot direktor pogrebnega zavoda delam že petnajst let, pa nikoli nisem videl česa podobnega, In začelo
se je točno takrat, ko so jim začeli vstavljati igle v roke. Nikoli več nisem videl takšne umrljivosti.Bilo je
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grozno, grozno. To so bile številke pandemije, vendar šele potem, ko so začeli cepiti, nikoli prej. John
pojasnjuje, da je bila večina smrti zaradi cepiva označena kot smrt zaradi covida.

»Vsak direktor pogrebnega zavoda s kančkom poštenosti vam bo povedal, da so vsi tisti, ki
umirajo povsod okoli nas, prejemniki cepiva. Pandemije covida ni in jaz sem živ dokaz za to. Vse
je zasnovano tako, da vas prisilijo, da se cepite. V moji mreži pogrebnih direktorjev ni niti en otrok
umrl zaradi covida. Torej ni nobenega razloga, da bi te genske terapije dajali otrokom. Tukaj
imamo agendo za depopulacijo. Cepiva so tista, ki ubijajo ljudi, in to vidim iz prve roke kot
direktor pogrebnega zavoda.'

SVETOVNA PREVARA
Zdravstveni delavci so plačani, da registrirajo vse bolnike kot kovidne. Na stotine
milijonov primerov gripe v preteklih letih je zdaj kovidnih primerov. Zdravniki dobivajo
tajna sporočila, v katerih od njih zahtevajo, da umirajoče bolnike registrirajo kot smrti
zaradi covida. Direktor pogrebnega zavodaji priznavajo, da ves čas opažajo lažne
registracije covida, tehnični direktor CNN Chester pa je priznal, da napihujejo kovidne
številke. Mrežo 20 bolnišnic so zalotili, da povečuje število covidov, da bi ustvarili strah,
afriškega uradnika vidimo v klicu po Zoomu, ki razpravlja o tem, kako povečati covid.
Medicinska sestra priča, kako veliko število bolnikov je umorjenih, da bi se povečala
smrtnost zaradi covida, in nešteto ljudi po vsem svetu je ogorčenih, ker so bili napačno
registrirani kot covid. Italijanski politik Vittorio je jezen, ker vidi, kako zbornica laže: le
majhen odstotek je umrl zaradi covida! In direktor pogrebnega zavoda je priča umorom
na tisoče starejših, da bi ustvarili tako imenovane smrti zaradi covida. Britanska vlada je
njemu in desetinam drugih pogrebnih direktorjev naročila, naj vsako smrt označijo kot
covid. Ko so se začela cepljenja, so bili vsi priča eksploziji smrti brez primere
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SAMO CEPLJENI UMIRAJO
V ČASU ŠPANSKE GRIPE SO UMIRALI SAMO PREJEMNIKI CEPIVA
Leta 1918 naj bi zaradi tako imenovane "španske gripe" umrlo katastrofalno število od 50 do 100
milijonov ljudi. Strokovna očevidka tega dogodka je bila medicinska znanstvenica Eleanor McBean,
doktorica znanosti, ND, ki je napisala knjigo s svojimi izkušnjami iz prve roke o tem, kaj se je v resnici
dogajalo.

81, 82

Pojasnjuje, da v resnici ni šlo za gripo, so pa bila prebivalstvu vsiljena množična cepljenja,

kar je povzročilo gripi podobne simptome, vrsto različnih bolezni in množične smrti.
Poznala ni nobene necepljene osebe, ki bi umrl za posledicami tako domnevne 'španske gripe',
medtem ko je večina cepljenih izgubila življenje.
»Leta 1918 sem bila sem opazovalka epidemije gripe na kraju samem. Vsi zdravniki in ljudje, ki so živeli
v času epidemije španske gripe leta 1918, pravijo, da je bila to najhujša bolezen, ki je kdaj doletela svet.
Moški, ki so bili včeraj močni, živahni in srčni, so naslednji dan umrli. Bolezen je imela značilnosti črne
smrti, poleg tega pa tudi tifusa, davice, pljučnice, črnih koz, paralize in vseh bolezni, s katerimi so bili
ljudje cepljeni takoj po 1. svetovni vojni. Praktično celotno prebivalstvo je bilo vbrizgano - 'zasejano' z
ducatom bolezni ali več - ali s strupenimi serumi. Ko je naenkrat prišlo do izbruha vseh tistih bolezni, ki so
jih naredili zdravniki, je bilo tragično. Ta pandemija se je vlekla dve leti, ohranjali pa so jo zdravniki z
dodajanjem strupenih zdravil, ko so poskušali zatreti simptome.

Kolikor sem izvedel, je gripa prizadela le cepljene. Tisti, ki so cepivo zavrnili, so se ji izognili.
Moja družina je vsa cepljenja zavrnila, tako da smo bili ves čas zdravi. Iz zdravstvenih naukov Grahama,
Traila, Tildena in drugih smo vedeli, da ljudje ne morejo kontaminirati telesa s strupi, ne da bi povzročili
bolezen. Ko je bila gripa na vrhuncu, so bile zaprte vse trgovine, pa tudi šole, podjetja - celo bolnišnica,
saj so bili tudi zdravniki in medicinske sestre cepljeni in so bili zboleli za gripo. Na ulicah ni bilo nikogar.
Bilo je kot mesto duhov. Zdelo se je, da smo mi [ki nismo vzelli nobenega cepiva] edina družina, ki ni
zbolela za gripo; tako so moji starši hodili od hiše do hiše in po svojih najboljših močeh skrbeli za bolne,
saj takrat ni bilo mogoče dobiti zdravnika. Če je možno, da bakterije, virusi ali bacili povzročijo bolezen,
so imeli veliko priložnosti, da napadejo moje starše, ko so vsak dan preživeli veliko ur v bolniških sobah.
A niso zboleli za gripo in domov niso prinesli nobenih mikrobov, ki bi napadli nas otroke in kaj povzročili.
Nihče od naše družine ni imel gripe – niti smrkali nismo – in bilo je pozimi, z globokim snegom.
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Rečeno je bilo, da je epidemija gripe leta 1918 ubila 20 milijonov ljudi po vsem svetu. Toda
zdravniki so jih ubili s svojimi surovimi in smrtonosnimi zdravljenji in zdravili. To je ostra obtožba,
a kljub temu drži, sodeč po uspehu zdravnikov brez zdravil v primerjavi z zdravniki, ki so 'zdravili'
z zdravili.
Medtem ko so zdravniki in bolnišnice izgubljale 33 % primerov gripe, so nemedicinske bolnišnice, kot so
BATTLE CREEK, KELLOGG in MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM, dosele skoraj 100 % ozdravitev
z vodno kuro, s kopelmi, klistirji itd., s postom in z nekaterimi drugimi preprostimi metodami zdravljenja, ki
jim sledijo skrbno izdelane diete z naravno hrano. En zdravnik v osmih letih ni izgubil niti enega pacienta.
Zelo uspešno zdravljenje enega od tistih zdravnikov brez zdravil, ki ni izgubilo nobenega pacienta, bo
predstavljeno v drugem delu te knjige z naslovom OBSOJENO CEPIVO, ki bo izšel malo kasneje. Če bi
bili zdravniki tako napredni kot zdravniki brez zdravil, ne bi bilo tistih 20 milijonov smrti zaradi zdravljenja
gripe.
Med cepljenimi vojaki je bilo sedemkrat več bolezni kot med necepljenimi civilisti, bolezni pa so bile tiste,
proti katerim so bili cepljeni. Neki vojak, ki se je leta 1912 vrnil iz tujine, mi je povedal, da so vojaške
bolnišnice polne primerov otroške paralize, in se spraševal, zakaj bi odrasli moški imeli otroško bolezen.
Zdaj vemo, da je paraliza pogosta posledica zastrupitve s cepivom. Tisti doma so dobili paralizo šele po
svetovni kampanji cepljenja leta 1918.'
'Sedem moških se je mrtvih zgrudilo v zdravniški ordinaciji po cepljenju. Njihovim družinam so
pošiljali pisma, da so bili ubiti v vojaški akciji.'
- Eleanor McBean, PhD, N.D.
Njeno strokovno zdravniško pričanje kot očividke so pozneje potrdile obdukcije, ki so pokazale, da res ni
šlo za gripo, ampak so trpljenje povzročili naključni odmerki eksperimentalnih 'cepiv proti bakterijskemu
meningitisu', ki še danes posnemajo gripi podobne simptome. Ogromni, večkratni napadi z dodatnimi
cepivi na nepripravljen imunski sistem vojakov in civilistov so ustvarili "ubijalsko polje". Tisti, ki niso bili
cepljeni, niso bili prizadeti.
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REŠITEV: ZGODNJE ZDRAVLJENJE
VODILNI ZNANSTVENIKI IMAJO ODGOVOR
Če strupene injekcije covida ne nudijo rešitve za bolezen COVID-19, kako lahko potem pomagamo
človeštvu? Odgovor je preprost: od samega začetka te svetovne zdravstvene krize je bilo veliko uglednih
znanstvenikov in zdravnikov, ki so oznanjali, kako na tisoče bolnikov s covidom uspešno zdravijo z
obstoječimi zdravili, ki so znana po svoji varnosti in učinkovitosti. Tu je na primer svetovno znani francoski
profesor Didier Raoult, direktor ene največjih raziskovalnih skupin na področju infekcijskih bolezni in
mikrobiologije. Je najbolj citiran mikrobiolog v Evropi po ISI in je od leta 1998 v svojem laboratoriju
usposobil več kot 457 tujih znanstvenikov z več kot 1950 članki, navedenimi v ISI ali Pubmedu, in velja za
največjega svetovnega strokovnjaka za nalezljive bolezni. Profesor Raoult je začel zdraviti bolnike s
covidom z zdravilom, ki je prisotno že več kot šestdeset let in slovi po svoji varnosti in učinkovitosti pri
premagovanju koronavirusov: s hidroksiklorokinom.

Profesor Raoult je zdravil več kot štiri tisoč bolnikov s hidroksiklorokinom in azitromicinom in
tako rekoč vsi so okrevali, razen peščice precj starih ljudi, ki so že imeli več drugih bolezni.

83

Ta neverjeten uspeh je navdihnil številne druge zdravnike po vsem svetu, da so začeli uporabljati isto
zdravilo. Na Nizozemskem je dr. Rob Elens vsem svojim bolnikom s covidom dal hidroksiklorokin v
kombinaciji s cinkom in dosegel 100-odstotno stopnjo okrevanja v povprečju štirih dni. Nikogar ni bilo
treba hospitalizirati. Skupaj z več kot 2.700 drugimi zdravstvenimi delavci je ta zdravnik nizozemski vladi
poslal pismo, v katerem jih je pozval, naj vključijo HCQ v standardni protokol. Dr. Elens in drugi
nizozemski zdravniki so vzpostavili spletno stran 'COVID-19 Self Care' z informacijami o tem, kako
preprečiti in premagati COVID-19 z uporabo HCQ in cinka.
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V New Yorku je družinski zdravnik dr. Vladimir Zelenko na začetku pandemije zdravil več kot 500
bolnikov s covidom s hidroksiklorokinom, cinkom in azitromicinom. Tudi on je dosegel 100-odstotno
stopnjo okrevanja, skoraj brez stranskih učinkov in brez hospitalizacij.85 Od avgusta 2021 je dr. Zelenko
s svojo ekipo uspešno pozdravil več kot 6.000 bolnikov s covidom. Razvil je protokol za zdravljenje
COVID-19, ki je postal svetovno znan in rešuje življenja milijonom ljudi po vsem svetu. Protokol Zelenko
uporablja na primer spletna telemedicinska platforma https://www.speakwithanmd.com/ in obsežna mreža
86

več kot 800.000 članov združenja America's Frontline Doctors.
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Na stotine študij potrjuje učinkovitost hidroksiklorokina pri zdravljenju covida-19 in preprečevanju
hospitalizacij in smrti.

87, 88, 89

Vodilna svetovna znanstvenika, dr. Pierre Kory in dr. Peter McCullough, sta najbolj objavljena medicinska
strokovnjaka na svojem področju. Tako onadva kot njuni ekipi so uspešno zdravili več deset tisoč
kovidnih bolnikov, na primer z ivermektinom. Dr. Kory in njegova ekipa vrhunskih medicinskih
strokovnjakov je več kot devet mesecev preučevala celotno medicinsko literaturo in ugotovila, da se je
ivermektin izkazal za čudežno zdravilo, ki učinkovito preprečuje in zdravi COVID-19.

63 strokovno pregledanih študij potrjuje učinkovitost ivermektina pri zdravljenju COVID-19.

90, 91,

92

Biofizik Andreas Kalcker je s klorovim dioksidom znižal dnevno stopnjo umrljivosti v Boliviji s 100 na 0 in
je bil pozvan, naj zdravi vojsko, policijo in politike v več latinskoameriških državah. Njegovo svetovno
mrežo COMUSAV.com sestavlja na tisoče zdravnikov, akademikov, znanstvenikov in odvetnikov, ki
promovirajo to učinkovito zdravljenje.

93, 94, 95

Informacije o zgodnjem zdravljenju covida lahko najdete na spodnjih spletnih straneh:
www.CovidPatientGuide.com
www.C19Protocols.com
www.TheCovidRemedy.com
www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
www.StopWorldControl.com/cures
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ZATIRANJE ZDRAVLJENJA
ZDRAVNIKE PO VSEM SVETU PREGANJAJO
Zakaj je kljub dejstvu, da obstaja toliko možnosti uspešnega zdravljenja COVID-19, še vedno tako
vznemirjenje glede cepiva? In zakaj se večina prebivalstva sploh ne zaveda razpoložljivih načinov
zdravljenja? Odgovor je šokanten in še enkrat pokaže, kaj se dogaja v našem svetu...

Zdravniki po vsem svetu, ki so uspešno zdravili bolnike s covidom, so naleteli na nepredstavljivo:
vlade so jih ustrahovale in utišale.
V združenju American's Frontline Doctors so svet obveščali o varnih in učinkovitih zdravilih za covid na
svojem prvem srečanju White Coat Summit leta 2020. Ta oddajo je v nekaj urah dosegla več kot dvajset
milijonov ogledov, nato pa so jih povsod zaprli: Facebook, Youtube, Twitter in celo njihovo spletno mesto
Squarespace je bilo odstranjeno. Dr. David Brownstein iz Michigana, vodilni holistični zdravnik, je
uspešno zdravil več kot 120 bolnikov s covidom, vendar je bil njegov celoten medicinski blog odstranjen.
Dr Robu Elensu, ki je na Nizozemskem uspešno zdravil vse svoje bolnike s covidom, je vlada zagrozila,
da bo izgubil licenco, če bo nadaljeval z zdravljenjem teh ljudi. Dr. Joseph Mercola, vodilni svetovni
glasnik zdravega življenja, je objavil informacije o zdravljenju covida in je bil prisiljen izbrisati svojo
vsebino, potem ko ga je Google že prepovedal. Profesorja Raoulta, enega najbolj cenjenih znanstvenikov
na svetu, nenadoma po vsem internetu obrekujejo. Tudi dr. Zelenko, ki je uspešno pozdravil več kot
6.000 bolnikov, med katerimi sta dva predsednika in izraelski zdravstveni minister, prav tako doživlja
blatenje po vsem spletu in je moral zaradi nasprotovanja celo zapustiti svojo skupnost.
Biofiziku Andreasu Kalckerju je bilo prepovedano objavljanje na vseh večjih družbenih medijih,
njegova knjiga je bila odstranjena z Amazona in celo njegov znanstveni račun na ResearchGate je
bil izbrisan.
Vse to je le nekaj primerov zdravnikov in znanstvenikov, ki uspešno zdravijo bolnike s covidom, in so se
soočili z velikim nasprotovanjem. Še nikoli v zgodovini človeštva se ni zgodilo, da bi bilo delujoče in varno
zdravilo za bolezen s tako mednarodno usklajenim prizadevanjem svetu prikrito. Ljudje si ne smejo
opomoči od covida, ker je treba svetovno prebivalstvo prestrašiti, da sprejme to smrtonosno injekcijo.
Vse dokaze conzuriranja zdravnikov lahko najdete tu: StopWorldControl.com/full
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DOKONČNI NADZOR UMA
ČILENSKI PREDSEDNIK RAZKRIJE DIABOLIČNI NAČRT
Kot vsi vemo, je cilj kriminalcev vedno povečati svojo moč in bogastvo. Nikoli niso zadovoljni, ampak
nenehno hrepenijo po več. Navsezadnje se želijo igrati 'boga' nad vsemm svetom, kjer bo vsakdo njihov
služabnik. Da bi še naprej povečevali svojo moč, potrebujejo eno stvar: slepo poslušnost množic. Pri
njihovih načrtih bo sodelovala le popolnoma nevedna in popolnoma poslušna populacija. Zato so kupovali
vse glavne svetovne medije, izobraževalne sisteme, zdravstvo, vladne agencije itd., da bi lahko vse to
uporabili za širjenje svoje propagande za pranje možganov vsakega um v vsakem kotičku sveta. Kljub
temu se tu ne ustavijo, saj se popolnoma zavedajo, da vsi ne verjamejo vsega, kar vidijo in slišijo na
televiziji. Zato se njihov načrt za pridobitev 100-odstotnega nadzora nad umi celotnega človeštva še
naprej razvija. Pred kratkim je njihov dnevni red glasno in jasno izrazil čilski predsednik Sebastián Piñera.
V javnem govoru je celotnemu narodu odkrito sporočil:

»Poslušajmo, kaj svetovni voditelji lansirajo v tej skupnosti. To je možnost, da lahko stroji berejo
naše misli in lahko celo vstavljajo misli, vstavljajo občutke. 5G je izjemen preskok. To je kozmični
preskok, kopernikanski preskok, saj bo tehnologija 5G v resnici pomenila še večji premik v naših
življenjih, kot so pomenile vse prejšnje tehnologije.

Ponuja možnost, da lahko stroji berejo naše misli in lahko celo vstavljajo misli, vstavljajo občutke.
To ne bo samo spremenilo življenja, temveč ga bo preoblikovalo. 5G v dejanskem živčnem
sistemu naše družbe, kar tako. Gre za modernizacijo naše države, za spremembo, ki doseže vsak
dom v naši državi.«
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Potem ko so nam ukradli glas z agresivno cenzuro, nam ukradli glasove z volilnimi goljufijami, ukradli naš
denar z vedno višjimi davki, bodo zdaj ukradli naše lastne misli in občutke prek 5G. To bo vrhunec
njihove tiranije, saj bodo lahko vsemu svetu vsilili želene misli in občutke, tako da se nihče več ne bo
mogel oddaljiti od njihove pripovedi. Ali zato Klaus Schwab v svojih promocijskih videoposnetkih tako
samozavestno trdi o bližnji prihodnosti:

'Nobene lastnine ne boste imeli, nobene zasebnosti in boste srečni.
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Ali je mogoče, da se sklicuje na umetno povzročeno stanje lažne sreče? Kaj ima to opraviti s tem
poročilom o cepivu? Lahko bi bilo več, kot se trenutno zavedamo. Da bi 5G lahko spreminjal misli in
občutke prebivalstva, potrebuje še en element: nanodelce v možganih ljudi, ki sprejemajo in prenašajo
signale 5G.
Izkazalo se je, da je snov, ki je najbolj učinkovita pri komunikaciji s 5G, prav snov, ki je množično
prisotna v injekcijah covida: grafenov oksid.

98, 99

Nobena snov na zemlji ne komunicira bolje s 5G kot grafenov oksid
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in nobena obstoječa snov ni

učinkovitejša pri prodiranju v človeške možgane in manipuliranju človeških misli in občutkov kot grafenov
oksid. Eno od podjetij, ki uporablja grafen za manipulacijo človeških možganov v medicinske namene, je
IN BRAIN Neuro Electronics. Na njihovi spletni strani piše:
"Za izgradnjo nove generacije nevronskih vmesnikov za obnovo možganov, ki pomagajo
bolnikom po vsem svetu, uporabljamo grafen, najtanjši material, ki ga pozna človek."
Podjetje o svoji tehnologiji poudarja, da lahko 'bere' človekove možgane, odkrije specifične nevrološke
vzorce in nato nadzira nevrologijo te osebe, da spremeni delovanje možganov.
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Zdi se, da je namen

podjetja INBRAIN zgolj pomagati ljudem z nevrološkimi motnjami, toda razlog, da jih omenjam, je ta, da
ponazorim, kako je grafen res idealna snov za spreminjanje človeških možganov. In ponovno, s 5G deluje
bolje kot karkoli drugega. Dejstvo, da je prisoten v cepivih covida, je zato zelo zaskrbljujoče, še posebej,
če vemo, kakšen je dnevni red svetovnih voditeljev, kot je opisal čilski predsednik:
'5G omogoča možnost napravam, da berejo naše misli in lahko celo vstavljajo misli in občutke.'
Drugi element, ki se ga moramo dotakniti, je jasna in javna agenda globalistov, da končajo človeštvo, kot
ga poznamo, in usmerjajo ljudi, da postanejo kiborgi. To je jasno razloženo v knjigi Klausa Schwaba
"Četrta industrijska revolucija" (The Fourth Industrial Revolution). Trdno verjame, da morajo ljudje postati
eno s stroji, ki so v celoti povezani z oblakom in jih nadzoruje in z njimi upravlja umetna inteligenca. Zato
pravi, da nihče več ne bo imel nobene oblike zasebnosti, bo pa 'srečen'. Kako dobro Schwab obvlada
veščino prevare s spretno izbranimi besedami, da skrije svoje resnične namene, se vidi na koncu njegove
knjige:
»Na koncu se vse zoži na ljudi in vrednote. Oblikovati moramo prihodnost, ki bo delovala za vse nas, tako
da postavimo ljudi na prvo mesto in jih opolnomočimo. V svoji najbolj pesimistični, dehumanizirani obliki
obliki ima četrta industrijska revolucija res potencial, da »robotizira« človeštvo in nas tako prikrajša za
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naše srce in dušo. Toda kot dopolnilo najboljšim delom človeške narave – ustvarjalnosti, empatiji,
skrbništvu – lahko tudi dvigne človeštvo v novo kolektivno in moralno zavest, ki temelji na skupnem
občutku za usodo. Vsi smo dolžni zagotoviti, da bo slednje prevladalo.«
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Tukaj pravi, da je treba ljudi opolnomočiti in jih ne smemo spremeniti v robote. Vendar potem sklene, kaj
mora prevladati: 'dvigniti človeštvo v novo kolektivno in moralno zavest'. Kaj to pomeni? Pomeni točno to,
kar piše: vsak človek bo mislil in čutil enako, vsi bomo delili isto 'kolektivno zavest'.
To pomeni popolno manipulacijo možganov vsega človeštva. This means total brain manipulation
of all of humanity. Vsi bodo podvrženi zgodbi, ki jo predpisujejo svetovni voditelji oziroma:
'človeštvo bo imelo novo kolektivno zavest'.
Googlu, Facebooku ali Twitterju ne bo več treba cenzurirati nikogaršnjega glasu, ker bo četrta industrijska
revolucija zagotovila, da bo vse človeštvo 'povzdignjeno v isto miselnost'. To je končni cilj teh zločincev.
Schwabova hinavščina je očitna, saj pravi, da se to ne bi smelo zgoditi. To spreminja ljudi v robote, ki ne
morejo več razmišljati sami, vendar bodo vsi prisiljeni deliti isti 'um'.
Program je kristalno jasen: človeštvo mora biti povezano z umetno inteligenco, ki bo vsem povedala, kaj
naj mislijo in čutijo. Ključ do tega je človeštvu vbrizgavati nanotehnologijo, ki vsakega človeka spremeni v
hodečo anteno, ki lahko sprejema in oddaja vse vrste signalov. Je to lahko razlog, da vztrajajo pri
vsiljevanju neskončnih injekcij človeštvu? Ali je zato, da lahko nenehno povečujejo prisotnost
grafenskega oksida in druge nanotehnologije v ljudeh in jih vedno bolj premikajo v novo dobo
transhumanizma? Če ne bi bilo ravno to tisto, kar Svetovni gospodarski forum promovira zadnja
desetletja in kar je razloženo v njihovih nedavnih člankih, knjigah in videoposnetkih, bi mislil, da je to
scenarij slabega filma. Ampak to ni film. To je resnično tista prihodnost človeštva, ki se kuha v norih
glavah teh psihopatov.
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NOV SVETOVNI RED
AVSTRALIJA VEČ NE SKRIVA, KAJ SE DOGAJA
Tiranski sistem svetovnega zatiranja in nadzora, imenovan Novi svetovni red, je bil desetletja označen kot
teorija zarote. A tako kot pri vseh tako imenovanih teorijah zarote se čez nekaj časa izkažejo za več kot le
teorije. V Avstraliji zdravstveni uradniki ne skrivajo več svojega načrta in svojo covid tiranijo imenujejo
'novi svetovni red'. Tole je med javno oddajo dejal glavni zdravstveni uradnik Novega Južnega Walesa
Kerry Gai Chant:
»V Novem svetovnem redu bomo preučevali, kako izgleda sledenje stikov. Ja, to bodo gostilne in
klubi in druge stvari, če bomo tam imeli pozitiven primer.«
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Brad Hazard, avstralski minister za zdravje, je izrekel naslednje besede:
'
104
»Tako pač je. Sprejeti moramo, da je to Nov svetovni red.«
Avstralski novinarski poročevalec je nove omejitve oznanil z naslednjimi besedami:
''Tudi Nov svetovni red, ki bo stopil v veljavo nocoj ob polnoči, nove omejitve za različna
dejavnosti.«
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Na nekem drugem TV kanalu so rekli tako:
"Nov svetovni red, naša vojska vkoraka, v partnerstvu s policijo, da pomaga državam uveljaviti
nove stroge karantenske zakone.«
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Dan, ko so začele veljati nove omejitve, je novinar poročal:
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»Danes je prvi polni dan Novega svetovnega reda. Srečanja na prostem so omejena na dve osebi.
Vadba je dovoljena, vendar največ 10 km od vašega doma. Brskanje po trgovinah ni dovoljeno.
Samo ena oseba na gospodinjstvo lahko odide po osnovnih nakupih. In od jutrišnjega dne so
pogrebi omejeni na deset ljudi.«
Kaj je izgovor za to nehumano tiranijo? 14 domnevnih smrti zaradi covida v prvi polovici leta 2021!
Medtem ko je leta 2017 v Avstraliji zaradi gripe in pljučnice umrlo več kot štiri tisoč ljudi.
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NE TEORIJA, TEMVEČ ZGODOVINA
ALI JE ČLOVEŠKA ZGODOVINA TEORIJA ZAROTE?
Če poznamo zgodovino, potem razumemo osnovno realnost, da so vedno obstajali norci, željni moči,
katerih edina želja je bila vladati celotnemu svetu. Pomislite med drugim na imperije, kot so kitajski,
perzijski, grški, rimski, španski in britanski. Želja po svetovni prevladi je stara toliko kot svet sam. Zato me
vedno preseneti posmehljiv odziv ljudi, ko omenim to zgodovinsko realnost. Tudi ime moje spletne strani
StopWorldControl.com je nekaterim smešno. 'Hahaha, nadzor sveta, to je neumna teorija zarote!' To je
zaskrbljujoče, saj kaže, kako daleč od razumevanja celo najosnovnejših načel človeškega obstoja so bili
umi nekaterih od nas zavedeni. Še pred 80 leti je svet ogrožal norec, ki je hotel zavladati svetu, z dvema
zaporednih svetovnima vojnama kot posledico. Je tudi to teorija zarote?
Načrt nadzora nad celotnim svetom je vedno obstajal in se skozi ves obstoj človeštva izražal v
neštetih oblikah .
Druga osnovna realnost našega sveta je, da so vedno obstajali ljudje, ki so se posvetili kraljestvu zla.
Zgodovina kristalno jasno kaže, koliko skupin ljudi je bilo v preteklosti globoko vpetih v temne prakse, kot
so obredno žrtvovanje otrok, sežiganje živih ljudi, iztrganje utripajočih src iz prsi ljudi itd. To je bilo
običajno v civilizacijah širom sveta, saj je bila večina narodov potopljena v čaščenje demonskih entitet, ki
so jih imeli za svoje 'bogove'. Indija, Afrika, Azija, Evropa, Amerika ... vsak del sveta je poznal take
prakse.
Skozi celotno zgodovino človeštva, vse do danes, so bile v središču nekaterih kultur krute in
grozljive prakse.
Danes se zdi, da ima javnost tako močno oprane možgane, da ko opozorimo na podobne temne sile v
našem času, to takoj zanikajo. Toda če želimo zaščititi svoja življenja, moramo razumeti, kako so iste
vrste hudobnih entitet, ki so terorizirale naš svet v preteklosti, še danes med nami. Prav te vrste zlobnih
ljudi so v središču kriminalne mreže, ki stoji za Novim svetovnim redom.
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KDO SO TI ZLOČINCI?
SPOZNAJTE TEMNE DRUŽINE, KI VLADAJO SVETU
Kdo pravzaprav so ti zločinci? Ali poznamo njihoviha imen in kje so? Kako delujejo in kaj lahko storimo,
da jih ustavimo? Pomemben del odgovora je podan v veličastnem dokumentarnem filmu MONOPOLY, ki
si ga lahko ogledate na StopWorldControl.com.
MONOPOLY zelo podrobno, z vsemi dokazi, razkriva, kako je tako rekoč vse v našem svetu v lasti
istih ljudi. Pokaže, kdo so in kaj načrtujejo za človeštvo. Obvezen ogled za vse!
Ker imajo te superbogate entitete v lasti vse, je zanje nadzor nad svetom mačji kašelj. V lasti Imajo Apple,
Facebook, Twitter, Google, Facebook in ostala velika tehnološka podjetja, vse pomembne medije,
celotno potovalno industrijo, celotno živilsko industrijo, banke, oblačilno industrijo itd. S strateškim
nakupom vsega so si pridobili monopol brez konkurence po vsem svetu. Nekaj, o čemer bi Julij Cezar
lahko samo sanjal ... V lasti imajo tudi celotno zdravstveno industrijo, ki jim omogoča, da bolnišnicam po
svetu povedo, kaj lahko počnejo in česa ne. Svoje politične lutke so postavili v vlade po vsem svetu z
volilnimi goljufijami, podkupovanjem in izsiljevanjem. Ko to razumemo, lahko vidimo, kako so zmožni po
vsem svetu vsiliti tiranijo.
Preveč časa bi mi vzelo, če bi poimenoval vse vpletene posamezne subjekte, vendar jih bom razkril
nekaj, ki so v središču te mreže. V Italiji je na primer 13 italijanskih družin ali krvnih linij, imenovanih "črno
plemstvo". Pravim jim mafija na steroidih. Te družine, skupaj z drugimi podobnimi dinastijami iz drugih
regij sveta, menijo, da so boljše od preostalega človeštva. Na navadne ljudi gledajo kot na "hrošče",
"govedo" in "pse". Tako dobesedno pišejo v svoji literaturi o tebi in meni.

Verjamejo, da je njihova usoda, da vladajo človeštvu, ki naj postanejo njihov suženj.

Te družine so organizirane v piramidno hierarhijo, kjer na koncu vsi odgovarjajo istim ljudem, ki imajo niti
v rokah. Ključ do njihove moči je skrivnostnost, tako da se jih nihče ne more dotakniti. Zato pravi voditelji
vedno ostanejo v senci. Svetovna populacija vidi le lutke, ki delujejo na vidnem odru svetovne scene, kot
so miselno programirani politiki, hollywoodske zvezde, gospodarski voditelji, medijske osebnosti itd.
Nekatere bolj znane lutke so Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, družinaiClinton, Bush itd. Čeprav
so vsi posamično zelo bogati in močni, so podrejeni subjektom, ki so više v hierarhiji, vendar skrbijo, da
ostanejo zakriti. Njihova moč je skrivnost .
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Ena od njihovih strategij je ustanovitev javnih 'svetovnih' organizacij, ki so vidne platforme za pripravo
njihovega programa. Ena od teh je med to organizirano pandemijo postala zelo vidna in se imenuje
Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo večinoma financira Bill Gates, ključna marioneta te kriminalne
mreže. SZO diktira vsemu človeštvu – pomislite na to! - kaj lahko ali česa ne moremo storiti, ko gre za
naše zdravje. Nihče ni izvolil Svetovne zdravstvene organizacije in nihče si ne želi njene prisotnosti, da bi
ustrahovala vsakega zdravnika, vsako medicinsko sestro in vsakega zdravstvenega delavca v slepo
poslušnost.
SZO sili ves svet v brezpogojno podrejanje svojim tiranskim 'smernicam', ki so pogosteje
protiznanstvene kot utemeljene na pravi znanosti.
Svetovna zdravstvena organizacija je na primer vsemu svetu naročila, naj uporabi test PCR za odkrivanje
primerov covida, medtem ko ta test ne more razlikovati med različnimi vrstami patogenov in povzroči do
93 % lažno pozitivnih rezultatov. Ta napačen test je glavno orodje, s katerim se svetu pove, da obstaja
pandemija, medtem ko noben medicinski pripomoček v zgodovini še nikoli ni bil tako nezanesljiv. Vendar
je ta protiznanstveni protokol vsiljen celotnemu svetu, da bi spodbujal iluzijo globalne pandemije, ki v
glavnem temelji na lažno pozitivnih rezultatih. Na stotine milijonov tako imenovanih "primerov covida" ni
nič drugega kot lažno pozitivnih rezultatov usodno napačnega testa. Dejanski virus Sars-Cov-2 ni bil
nikoli izoliran in očiščen, zato ga je nemogoče testirati. To je prevara astronomskih razsežnosti.
To je primer, kako se 'svetovna organizacija' uporablja za uvedbo agende podrejanja človeštva
tiraniji v imenu 'zaščite vašega zdravja'.
Podobna organizacija so Združeni narodi, ki se predstavljajo kot tako imenovani 'ohranjevalci miru' tega
sveta. Njihova agenda pa je podrediti vse človeštvo eni svetovni vladi. Združeni narodi tesno sodelujejo z
Evropsko unijo in Natom, ki sta podobni gonilni sili za kriminalne družine, da bi izbrisale neodvisnost
narodov in postavile eno svetovno vlado.
Drugi javni akter je Svetovni gospodarski forum, ki ga je ustanovil Klaus Schwab. Svetovni gospodarski
forum se predstavlja kot možganski trust (think tank) za bogate in močne tega sveta, kjer 'iščejo rešitve za
svetovne probleme'. Njihova čarobna besedna zveza je "trajnostni razvoj", ki naj bi našemu svetu
zagotovil boljšo prihodnost. Skupaj z ZN so razvili tako imenovano Agendo 21, ki trdi, da ponuja končno
rešitev za bolj trajnostni svet.
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V resnici to pomeni nič manj kot odvzem vseh pravic, svoboščin in lastnine celotnemu
svetovnemu prebivalstvu in vse to prenesti v roke superbogatih.
Potem je tu še bančni imperij, ki nadzoruje ves denar na svetu. Njihova naloga je vzpostaviti
brezgotovinsko družbo, v kateri bodo imeli dostop do financ le tisti, ki so digitalno povezani s sistemom
nadzora in suženjstva. Nigerijski vladi so plačali lepe denarce, da je bančne storitve rezervirala izključno
za cepljene, čemur bodo kmalu sledile tudi druge države. Vodilni subjekt v bančnem imperiju je zloglasna
družina Rothschild. V lasti imajo centralne banke v 165 državah in tako nadzorujejo denarni tok v večini
sveta. Ta družina se že od davnih časov posveča čaščenju najtemnejših sil. Druga znana družina so
Rockefellerjevi. Leta 2010 so objavili 'Scenarij prihodnosti', v katerem so zelo podrobno opisali trenutno
pandemijo z želenim izidom vzpostavitve novega sveta prevlade in nadzora.

Entitete, kot je Rockefellerjev inštitut, se predstavljajo kot zaščitniki človeštva, a za to
humanitarno masko se skriva grozovit obraz poželenja po moči.
Omenil sem že črno plemstvo iz Italije. Njihova najučinkovitejša strategija je bila skrivanje za čudovitim
obrazom krščanstva, saj so ustanovili Vatikan v Rimu kot 'središče rimskega katolicizma'. Za
monumentalno arhitekturo veličastnih katedral pa se skriva svet, tako temačen in sprevržen, da ga noben
normalen človek ne bi mogel razumeti. Nedavno razkritje organizirane, sistematične zlorabe otrok v tej
verski trdnjavi je le najmanjši vrh ledene gore, tako globoke, da bi travmatizirala večino od nas, če bi
vedeli, kaj se tam dogaja. Da ne bo pomote: v Vatikanu so tudi dobri verni ljudje, ki preprosto nimajo
pojma, kaj se dogaja v ozadju.

Vse skupaj je eno ogromno lutkovno gledališče, kjer večina ljudi - tudi večina tistih, ki so sokrivi nimajo niti najmanjšega pojma, kaj se dogaja in kako se z vsemi igrajo.
Vatikan se nahaja v mestu Vatikan, ki je suverena država, neodvisna od Italije, kjer noben italijanski
zakon nima nobene pristojnosti. Ker niso podvrženi zakonom nobene dežele, niti Italije, ki jih obdaja, so
sposobni zagrešiti kakršenkoli zločin. Podobne suverene države znotraj držav so 'The City of London'
(neodvisna država v Londonu, ki se izogiba vsem britanskim zakonom, vendar nadzoruje britansko
vlado), 'Washington D.C.' (ali okrožje Columbia, ki je suverena država znotraj Združenih držav, ki vlada
Američanom). Zločinske družine so ustanovile te nedotakljive 'države znotraj narodov', od koder delujejo.
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Vatikan je najpomembnejši od vseh in tu imajo svoj sedež najvišji 'lutkovni mojstri'.
Vsi poznamo belega papeža, vlogo, ki jo trenutno igra papež Frančišek. Njegova naloga je nadzorovati
svetovno rimskokatoliško versko skupnost in jo usmerjati k Novemu svetovnemu redu. V več javnih
sporočilih poziva vse vernike, naj se cepijo
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, v nadaljevanju pa razglaša Nov svetovni red kot edino

rešitev za svetovne probleme. Tukaj je nekaj njegovih izjav:

113

»Nepravičnost lahko ozdravimo z izgradnjo Novega svetovnega reda ... Pot k odrešitvi človeštva poteka
skozi ustvarjanje novega modela razvoja ... skrbeti za Zemljo, z radikalnimi osebnimi in političnimi
odločitvami, ... brez splošne vizije ne bo prihodnosti, ... končati moramo kratkovidni nacionalizem ...'
Poleg belega papeža obstaja tudi manj znan črni papež, ki ima veliko večjo moč, vendar deluje bolj v
zakulisju. Črni papež je še vedno podrejen tistemu, ki sedi na višjem prestolu: sivemu papežu. Ta vrhovni
'lutkovni mojster' deluje povsem v senci, od koder izvršuje ogromno moč nad svetom. Če želite razumeti,
kako je vse to zgodovinsko nastalo, morate raziskati temen duhovni izvor jezuitov. Za zdaj bom tu končal,
saj nas ta tema zlahka zapelje predaleč.
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Razumeti moramo, da je ta kriminalna mreža zelo duhovne narave in vsi, ki so na vrhu, so vpleteni v
temne starodavne duhovne prakse. Odkrito povedano, so satanisti, imenovani tudi luciferijci. Njihova
strategija pa je, da se vedno skrivajo za veličastnimi maskami, ki kažejo nasprotje od tega, kdo so.
To vidimo pri Klausu Schwabu, ki uporablja prepričljivo retoriko, da očara ume svojega
svetovnega občinstva in jih prepriča, da je najplemenitejši od vseh razlogov zagotoviti, da bo vsak
človek na zemlji mislil in čutil popolnoma enako. 'Dvignite človeštvo v kolektivno zavest.'
Način, kako predstavi ta surov, blazen in nor načrt, je tako zvit, da bi ga večina ljudi, potem ko bi slišala
njegov govor, nagradila s stoječo ovacijo. Enako vidimo z belim papežem, ki lepo govori o skrbi za revne,
odpravljanju krivic, reševanju Zemlje in drugih plemenitih stvareh, v resnici pa preprosto pravi: 'Vso
besedo je treba podrediti eni svetovni vladi , kjer nihče ne bo imel glasu, pravic, svoboščin, lastnine,
identitete ali zasebnosti.' To je ista vrsta hipnoze, ki jo uporabljajo za vsiljevanje pooblastil za cepljenje:
»Svet napada smrtonosna bolezen, vendar imamo čudovito rešitev: cepiva, ki rešujejo življenja. Hura!' Da
ta čudovita cepiva vsebujejo živa bitja z lovkami, samosestavljajoče se nanodelce, zelo strupene snovi in
da pobije na milijone ljudi, seveda ni omenjeno.
Gre za hipnotiziranje človeštva z uporabo rafiniranih oblik hinavščine in prevare.
Drugi način delovanja teh zločincev je ta, da se organizirajo v tako imenovane tajne družbe, da bi
vzpostavili svoj skriti vpliv v vsakem narodu. Poleg popolnoma skritih družb obstaja tudi več javnih kultov,
kot je prostozidarstvo. To je ena bolj znanih duhovnih organizacij, ki je vplivala na lokalne oblasti v tako
rekoč vseh mestih vseh narodov. Ljudi na oblasti privabljajo s trditvijo, da so nedolžna organizacija, ki želi
pomagati človeštvu. Šele ko se člani povzpnejo na višje stopnje prostozidarstva, odkrijejo, da gre za
satanizem.
Prostozidarstvo se osredotoča na to, da postanejo vplivni ljudje v vsaki skupnosti njihovi člani,
tako da jih lahko uporabijo za izvajanje svojih načrtov.
Googlov žvižgač Zach Vorhies109 mi je v osebnem pogovoru povedal, da je Google leta 2016 predstavil
svoje načrte za programiranje človeštva, in sicer na zgovorni lokaciji: sedežu prostozidarstva v San
Franciscu. Tam je Google svoje osebje obvestil o strategiji podjetja: oblikovati um človeštva. To
ponazarja, kako ima prostozidarstvo osrednjo vlogo v tej svetovni agendi.
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Številne tajne družbe tesno sodelujejo s tajnimi službami držav, kot sta na primer CIA in FBI v Ameriki. To
so subjekti, ki se na površini borijo proti kriminalu, v resnici pa so med najslabšimi kriminalnimi združbami.
Znani nemški novinar Udo Ulfkotte, ki je bil umorjen zaradi svojih izpovedi, je pred nekaj leti priznal, da so
novinarji po vsem svetu plačani s strani tajnih služb, tajnih družb, vladnih agencij, milijarderjev itd., da
vedno lažejo in javnosti nikoli ne govorijo resnice. Njegovo pomembno pričevanje si lahko ogledate v
dokumentarnem filmu BUSTED na StopWorldControl.com. Prav zaradi izpovedi tega pogumnega
novinarja - ki je bil urednik enega največjih evropskih časopisov - se v Nemčiji dogaja veliko prebujanje.
Njegova knjiga je odprla oči nemškemu prebivalstvu, ki je zdaj glavna sila proti novemu svetovnemu redu.
Čeprav so mesto Vatikan, Washington D.C. in City of London sedeži kriminalnih družin, je bilo veliko
njihovih logističnih operacij preseljenih v azijske države, ker nameravajo uporabiti Kitajsko za
strmoglavljenje preostalega sveta. Zatiralski komunistični režim popolnega suženjstva in nadzora, ki so
ga uvedli na Kitajskem, se mora zdaj uveljaviti v preostalem svetu.
Naš sovražnik pa ni Kitajska komunistična partija, saj so tudi oni le marionete. Tisti, ki imajo
glavno besedo, še vedno sedijo v Vatikanu.
Dobra novica je, da je bilo v tej kriminalni mreži veliko prepirov, zaradi česar je razpadla v več taborov, ki
se vsi potegujejo za svetovno prevlado. Naj se ta zmeda med njimi še poveča in padli bodo v jame, ki so
si jih sami skopali, njihovi načrti pa bodo klavrno propadli.
O vsem tem je mogoče povedati še marsikaj, saj je o tej kriminalni mreži napisanih veliko knjig
raziskovalcev, ki so njihovemu razkrinkanju pogosto posvetili celo življenje. Če želite izvedeti več, lahko
na nizozemskem spletnem mestu Ellaster.nl najdete veliko kakovostnih informacij, ki so jih zbrali odlični
raziskovalci. Za branje člankov uporabite Google prevajalnik: https://www.ellaster.nl/category/val-vancabal/cabal.

Na StopWorldControl.com si lahko ogledate tudi dokumentarno serijo 'Fall of Cabal', mojstrovino
novinarstva, ki obširno razlaga o tej svetovni 'kabali'.
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VELIKO PREBUJENJE
NA STOTINE MILIJONOV LJUDI SE PREBUJA

Ali obstaja upanje za človeštvo? Da. Čeprav smo priča največji kriminalni operaciji od rojstva našega
sveta, se dogaja tudi nekaj povsem drugega. Na stotine milijonov ljudi se prebuja iz globokega spanca
nevednosti in prevare in po vsem svetu izžarevajo resnico. V vseh narodih se ustanavljajo organizacije
zdravnikov, odvetnikov, znanstvenikov in strokovnjakov vseh vrst, ki se borijo za svobodo. Sestavljeni so
iz več deset tisoč izobraženih, vplivnih in strastnih strokovnjakov, ki so odločeni ustaviti to diabolično
shemo. Rojejo se popolnoma nove medijske platforme, katerih vpliv vsak dan raste. Niso v lasti
kriminalnega kartela, ampak delajo iz srca, ki želi človeštvo braniti pred napadom uničujočih lažnih novic,
ki jih upravlja kabala.
Poleg tega vse večje število zdravstvenih delavcev zavrača obveznost cepljenja. V Kanadi je 35.000
zdravstvenih delavcev protestiralo proti cepivom.
toksične injekcije.
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V New Yorku 83.000 zdravstvenih delavcev zavrača

Na splošno v ZDA 58 % vseh zdravnikov ne jemlje nevarnih injekcij.
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Tudi med

organi pregona in gasilci je vse večji protest proti obveznemu cepljenju. V Kaliforniji se 50 % vseh
organov pregona upira tej kriminalni prisili.
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To je le nekaj primerov množičnega upiranja v svetu.
Ta odpor bo kmalu eksplodiral v še večje svetovne raszežnosti, saj se resnica o teh injekcijah širi daleč
naokoli, kljub vsem poskusom kriminalnega cepilnega kartela - ki vključuje velike tehnološke in
farmacevtske korporacije, vladne agencije, medije itd. - zatiranja teh informacij.
Na StopWorldControl.com bomo objavili zemljevid sveta, ki bo prikazal na stotine organizacij, ki se
upirajo tej kriminalni operaciji. Predstavljajo na stotine milijonov ljudi, ki nočejo postati sužnji zločincev.
Med njimi je veliko zdravnikov, znanstvenikov, akademikov, odvetnikov, podjetnikov, politikov itd. Dogaja
se neprecenljivo in neustavljivo prebujanje, ki se bo v bližnji prihodnosti le še povečalo.
Jasno je, da se z vsakim novim poskusom kriminalcev, da bi nadaljevali s svojim zlobnim načrtom,
prebuja na milijone ljudi. Celotna potegavščina o podnebnih spremembah, na primer, je le še eden od
njihovih trikov, da bi prebivalstvu uvedli več nadzora in davkov.
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Vsaka informiran človek ve, da je podnebje 100-odstotno nadzorovano z geoinženiringom ali
vremenskimi manipulacijami.

110

Globalno segrevanje ne obstaja. To, kar vidimo, je svetovni sistem zelo razvite vremenske manipulacije,
ki povzroča vse nevihte, vročine, požare, potrese, ekstremne toče in snežne nevihte, poplave in druge
naravne nesreče. Sejanje oblakov je na primer splošno znana praksa, kjer velike nevihte nastajajo z
razprševanjem kemikalij v nebo.111 V ločenem poročilu bomo zagotovili vse dokaze za to. Imamo uradne
dokumente in video posnetke ameriške vlade in vojske, ki jasno kažejo, kako vreme ni le 100-odstotno
nadzorovano, ampak je tudi oboroženo. Vlade, vojaške in zasebne korporacije že desetletja izpopolnjujejo
svoje sisteme vremenske manipulacije. Zločinci nenehno kričijo: 'Globalno segrevanje!', vendar njihova
igra ne uspeva, saj na dan prihaja resnica o vremenskih manipulacijah ali geoinženiringu. Na stotine
milijonov ljudi, ki so odkrili, kako je pandemija organizirana, prav tako začenja razumeti, da tudi drugi
napadi na človeštvo prihajajo iz istega vira. Tudi namišljena grožnja invazije nezemljanov je karta v
rokavu zločincev, ki jo bodo v prihodnosti vrgli na mizo. 'Nezemljani prihajajo, da bi napadli Zemljo!
Potrebujemo eno svetovno vlado, da nas zaščiti!' Zabavno bo opazovati, koliko ljudi bo temu nasedlo.
Strategija je vedno enaka: ustvarite problem (pandemija, podnebne spremembe, rasizem, socialni
nemiri, grožnja nezemljanov, trk z asteroidi itd.) in nato ponudite rešitev. Rešitev je vedno enaka:
kraja pravic, svoboščin in financ ljudem v imenu njihove 'zaščite'.

Tančica je bila odstranjena in ne nasedajo več vsi tem lažem. Prebujanje na stotine milijonov inteligentnih
ljudi je neustavljivo in bo postalo največji premik v vsej človeški zgodovini. Norost prisilnih cepiv povzroča,
da se svet prebuja kot še nikoli. Prišla bo svoboda, saj se bo resnica vedno bolj prebijala na površje.
Pogumni junaki človeštva se bodo v vse večjem številu dvignili, da bi ustavili načrte norcev in usmerili
svet v boljšo smer. Ti junaki so zdravstveni delavci, odvetniki, znanstveniki, politiki in na stotine milijonov
budnih državljanov.

Vsi igramo vlogo v tem velikem prebujenju. Nihče od nas ne sme stati ob strani in ne delati
ničesar. To je sokrivda. Biti priča zločinu in dovoliti, da se zgodi, je enako kot podpirati ga.

Mnogi od nas so molčali iz strahu pred izgubo službe, financ, položaja, spoštovanja ali prijateljev. Vendar
moramo razumeti, da če ne spregovorimo zdaj, bomo izgubili veliko več kot službe, finance in prijatelje.
Izgubili bomo svojo človečnost in postali programirani sužnji brez sposobnosti samostojnega razmišljanja
ali čustvovanja. Kaj torej lahko storimo? Najpomembneje je, da obveščamo soljudi, čeprav se lahko sprva
močno upirajo, ker jim propaganda tako pere možgane.
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Začetna zavrnitev resnice nas ne bi smela odvrniti, ampak se moramo zateči k vsem možnim sredstvom,
da prebudimo ves svet. Samo zaradi nevednosti prebivalstva lahko ta kriminalna mreža vlada na zemlji.
Zdaj pa se dogaja prebujenje brez primere in vsi smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da
razplamtimo ogenj tega prebujanja.
Vsakdo lahko natisne to poročilo v številnih izvodih in ga razdeli okalnim organom pregona,
direktorjem in učiteljem šol, zdravstvenemu osebju, prijateljem in sosedom.
Vsi lahko naredimo na tisoče kopij, ki jih razdelimo v naši skupnosti. Vsi lahko pošljemo to poročilo kot epoštno prilogo vsem svojim stikom in pristojnim osebam. Za nikogar od nas ni opravičila, da ne naredimo
ničesar. Obvestiti moramo svet. Moramo se dvigniti in narediti, kar je v naši moči. Resnico moramo širiti
daleč naokoli. To zahteva trud. Prosim, ne sedite in ne pritožujte se, ampak vstanite in ukrepajte. To
poročilo je narejeno z velikim trudom, da bi postalo orodje za prebujanje sveta. Prosim, uporabite ga.
Več informacij je na voljo na StopWorldControl.com. Naročite se na prejemanje novic po e-pošti,
da boste obveščeni in opolnomočeni, da boste lahko branili svoje življenje, svobodo in
prihodnost.

RAZSTRUPITEV PO INJEKCIJAH
ALI OBSTAJA UPANJE ZA CEPLJENE?
Stop World Control preiskuje predlagane rešitve za razstrupljanje po cepivih covida. Našli smo več
možnosti, ki so obetavne, in upamo, da bomo kmalu izdali Vodnik za razstrupljanje po cepivih. Žal ne
bo mogoče odpraviti vseh škod, ki jih povzročijo injekcije mRNA, kot je npr. sprememba DNK. To je pritisk
na stikalo, ki ga ni mogoče razveljaviti. Vendar pa obstajajo metode, da se znebite nanotehnologije v
vašem telesu, ubijete žive organizme, ki so vam bili injicirani, odstranite beljakovinske konice itd. Ker se
cepljenja nadaljujejo in se sproščajo različni patogeni, bomo še naprej iskali morebitne nove rešitve, ki
bodo na voljo. Prijavite se na e-poštna sporočila Stop World Control, da boste obveščeni o tej raziskavi.
Če

poznate

učinkovite

rešitve

za

razstrupljanje

network@stopworldcontrol.com.
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· KONČNI POVZETEK ·
Podatki kažejo, da so milijoni morda že umrli zaradi injekcij covida, na stotine
milijonov pa ima resne stranske učinke. To je samo kratkotrajno uničenje. Pravo
razdejanje pride po nekaj letih.
V cepivih je grafenov oksid, ki je popoln prevodnik za 5G in tudi najboljša snov
za manipulacijo možganov. Čilenski predsednik je dejal, da bo 5G v vsakogar
vnesel misli in občutke. Klaus Schwab dodaja, da se bo človeštvo dvignilo v
eno in isto zavest. To razkriva agendo popolnega nadzora uma. Avstralska
vlada tiranijo covida imenuje Novi svetovni red.
Vse to temelji na svetovni goljufiji z napihovanjem kovidnih številk,
s preimenovanjem vsake smrti kot kovidne, na testu PCR, ki daje lažno
pozitivne rezultate, medijskem ustrahovnju in vladni propagandi. Kriminalna
mreža, ki stoji za vsem tem, je pokupila celotno zdravstveno industrijo,
vodi Svetovno zdravstveno organizacijo, ima v lasti vse glavne medije in
nadzoruje večino vlad. Zavirajo vsako zdravljenje covida, z namenom,
da bi svet mislil, da je cepivo edini izhod.
Njihova moč je v tem, da delujejo v senci, tako da javnost o njihovem obstoju
nima pojma. Rešitev je, da jih razkrijemo. Ko bo dovolj ljudi na svetu – zlasti
organov pregona, zdravstvenih delavcev, učiteljev, sodnikov in lokalnih
oblasti – razumelo, kaj se dogaja, bodo načrti hudobnih propadli.
Množično prebujanje bo povzročilo množično neskladnost.
Čeprav je večina pravosodnega sistema pokvarjena, morajo odvetniki postati
pogumni bojevniki, da bodo predstavili vse dokaze za ta zločin, in začeli
preganjati vse, ki so sokrivi. Še vedno ostajajo pošteni sodniki, ki lahko obrnejo
tok.
To lahko postane največje prebujenje vseh časov, če vsi vstanemo, delimo
resnico in se združimo kot eno človeštvo proti tem zločincem.
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REFERENCE
IZHODIŠČE ZA RAZISKOVANJE
Ker se internetna cenzura povečuje, ker kriminalci obupno poskušajo skriti vso resnico, so lahko nekatere
spodnje povezave izbrisane. Običajno pa jih je mogoče pridobiti z uporabo internetnega arhiva
Archive.org. Preprosto kopirajte in prilepite izbrisani URL v iskalno polje in videli bi morali shranjeno
različico spletne strani. Osebno shranim različico PDF vsake pomembne spletne strani in prenesem vsak
kritičen videoposnetek, tako da gradim svojo zasebno bazo dokazov.
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