
 
 

 
 

8. Tässä ei ole kyse terveydestämme, vaan 
kauhun ja paniikin luomisesta, jotta 
hyväksyisimme vapaaehtoisesti perusoi- 
keuksiemmerajoittamisentaipoistamisen. 

Tämä on ihmiskunnan historian suurin huijaus. Todellinen tarkoitus 
on talouden tuhoamisen ja ihmisten hallinnan lisäksi väestön pakot- 
taminen rokotuksiin, jotka aiheuttavat tuhoisia vaikutuksia fyysiseen, 
psyykkiseen ja henkiseen terveyteen. Tutki, mitä rokotteet sisältävät. 
Tahdonvastainen rokottaminen on laitonta. 

9. Valtaosa tähän ”pan- 
demiaan” liittyvästä vaihtoe- 
htoisesta tiedosta poistetaan 
heti YouTubesta ja muusta 
mediasta. Sensuuri toimii 
täysillä. Se mitä näemme viral- 
lisissa tiedotusvälineissä, on 
puhdasta informaatioterroris- 
mia. Tiedotusvälineissä ei ole 
avoimia keskusteluja, joissa 
voitaisiin ilmaista erilaisia 

näkemyksiä tilanteesta. Se on vastoin sananvapautta, vapaassa ja 
demokraattisessa maassa! Meidän on käytettävä muita tapoja ihmisten 
tavoittamiseksi, kuten vaikka tämä tietolehtinen. 

Tuhannet lääkärit, lakimiehet ja tavalliset kansalaiset puhuvat nyt julkisesti, 
protestoivat ja tuomitsevat sen, mikä on noussut suurimmaksi rikokseksi ihmi- 
skuntaa vastaan: massapetokseen perustuva kansalaisten perusoikeuksien 

riistäminen. 
 

Pistä vastaan! Osoita, että olet hereillä kieltäytymällä tottelemasta 
hallintoaja heidän valheitaan. 

 

ÄLÄ OTA ROKOTTEITA MISSÄÄN TAPAUKSESSA! 
 

Tutki itse, ota selvää tosiasioista ja jaa muille! 

 
Tutki lisää netissä: acu2020.org, londonreal.tv, medicineuncensored.com, americas- 

frontlinedoctors.com. Vastaavia sivustoja on sadoittain. 
Löydät meidät osoitteesta: www.lbry.tv nimellä: "We Are Resistance" 

    www.koronarealistit.com 
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Tosiasiat osoittavat, että poikkeustoimille ei ole 
mitään lääketieteellistä oikeutusta. Kriisinhal- 

linnasta on tullut täysin suhteetonta. 
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SIDE EFFECTS OF  

PROLONGED MA-  

SK USE...  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

THIS VIDEO IS NO LONGER AVAILABLE 

   Sorry  about that...  

http://www.lbry.tv/
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1. Joka vuosi näemme sekoituksen influenssa- 
viruksia, joita seuraavat koronavirukset. 
Mikään ei eroa siitä mitä normaalisti näemme 
vuosittain ympäri maailmaa. Kuolleisuus on 

osoittautunut moninkertaisesti odotettua pienemmäksi ja on 
tilastollisesti lähellä normaalin kausiluonteisen influenssan 
aiheuttamia kuolemia. 

 

2. Epätarkkojen PCR-testien käyttö tuottaa 
vääriä positiivisia tuloksia. Positiivisen tulok- 
sen saaminen EI tarkoita sitä, että kyseinen 
henkilö olisi saanut tartunnan. Yksinomaan 

näihin testeihin perustuvat sosiaaliset rajoitukset eivät ole oikeutet- 
tuja. Useimmilla positiivisen tuloksen saaneilla ihmisillä ei ole oirei- 
ta. Heidän immuunijärjestelmänsä on vahva. 

 
3. Rekisteröityjen koronakuolemien määrää 
on paisuteltu suuresti mediassa, tämän 
tarkoituksena on lietsoa pelkoa. Ihmiset, 
erityisesti iäkkäät vanhukset, kuolevat muihin 
syihin kuten perusflunssaan, ja suurinosa 

näistä kuolemista luokitellaan ”Covid-19”-johdannaisiksi, mikä 
harhaanjohtavasti lisää kuolemia tilastoissa. Suurin osa kuolleista 
potilaista on yli 80-vuotiaita. Alle 70-vuotiailla kuolleilla, 70 %:lla on 
taustalla perussairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, diabetes- 
ta, kroonista keuhkosairautta tai liikalihavuutta. Ylivoimaisesti suurin 
osa (> 98%) tartunnan saaneista henkilöistä ei tullut sairaaksi tai koki 
vain lieviä oireita ja parani itsekseen. 

4. Määrättyjen liikkumisrajoitusten ja 
infektion etenemisen välillä ei ole selkeää syy-
yhteyttä. Rajojen sulkemisilla ei ole 
vähennetty kuolleisuutta. 

Sosiaalinen eristäytyminen ja taloudellinen vahinko valtiolle, kun- 
nille ja yrittäjille ovat lisänneet masennusta, itsemurhia, 
perheväkivaltaa ja lasten hyväksikäyttöä. Tutkimusten mukaan mitä 
enemmän läheisiä ihmissuhteita, sitä korkeampi on vastustuskyky 
viruksia vastaan. Sosiaalisella eristäytyneisyydellä on todennäköis- 
esti kohtalokkaita seurauksia. 

 
5. Virusten leviäminen tapahtuu pisaratar- 
tuntana (yskiminen, aivastaminen) ja 
ilmateitse suljetuissa tiloissa, joissa ei ole 

ilmanvaihtoa. Tartunta ei ole mahdollista 
ulkoilmassa. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että terveet 
ihmiset eivät käytännössä voi levittää mitään virusta. 

6. Suu-nenä maskit ovat aiheellisia 
tilanteissa, joihin liittyy riskiryhmiin 
kuuluvia sekä sairaaloissa ja 

vanhainkodeissa. Maskit vähentävät 
aivastamiseen ja yskimiseen 

liittyvää pisaratartunnan riskiä. Suu-nenä maskit eivät suojaa tervei- 
tä ihmisiä virustartunnoilta. Suu-nenä maskin käytöllä on haitallisia 
sivuvaikutuksia: Hapenpuute, josta seuraa mm. päänsärkyä, pahoin- 
vointia, väsymystä ja keskittymiskyvyn alentumista. Happivajeesta 
aiheutuvat sivuvaikutukset ilmaantuvat nopeasti ja ovat saman- 
kaltaisia kuin vuoristotaudissa eli korkeussairaudessa. Lopettakaa 
maskien tarpeeton käyttäminen! 

7. Toisesta aallosta jo puhutaan, ja rajoituksia 

tiukennetaan jälleen. Lähempi tarkastelu osoittaa 
kuitenkin, että sairaalahoidon tarve ja kuolemat 
eivät ole lisääntyneet. Siksi kyseessä ei ole toinen 

aalto, vaan niin kutsuttu "tapauskemia", joka johtuu kasvaneesta 
PCR-testien määrästä. 
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