CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!
Nedelja, 04 Oktober 2020 11:24

Danes bi rad opozoril na to, kaj so naredili z mediji, kaj so naredili s šolskim sistemom. Kaj
delajo s tiskom, s filmi ter glasbo, z vsemi risankami in vsem poročanjem "novic" ter vso
"znanostjo", s katero so nas pitali in o tem, kako je cerkev vpletena in prepredena v celotno
zgodbo.
Na spletnem portalu The Fullerton Informer je tema NASAFRAUD, ki bo ključna v današnji
diskusiji.
NASA je v osnovi PSEVDOZNANSTVENI BLACK MAGIC HOLLYWOODSKI KARTEL, s
katerim upravljajo masonski "čarovniki".

NASA je masovna distrakcija, vladna operacija (never a straight answer), ki jemlje strašljive
količine denarja od ameriških davkoplačevalcev z zgodbo o vesoljskem potovanju milijone
kilometrov v "vesolje" in pošiljanju ljudi mimo van Allenovega radioaktivnega pasu v kraje, ki
domnevno obstajajo v vakumu skozi tisoče stopinj celzija ali pa skozi absolutni zero kelvin
prostor v vakumu (-273 C) brez vsakršnih posledic.
Razlog za toliko podpore NASI v cerkvah, v vladi in v medijih, v otroških "znanstvenih" knjigah,
v alternativnih gibanjih za resnico ter na splošno, obstaja, ker nas NASA prepričuje, da je zemlja
vrteča se krogla, ki leti skozi "prostor" vakuuma (string theory) in da obstajajo drugi svetovi "tam
zunaj", na katerih obstaja življenje, in da "tam zgoraj" letijo stvari, ki nosijo bakterije s seboj. Kar
naprej poslušamo fascinantne zgodbe o osnovnih gradbenih enotah življenja, ki jih konstantno
in vedno znova in znova domnevno potencialno odkrivajo v neizmernih prostorih vesolja skozi
na novo odkrite svetove. In seveda imamo potem ljudi, ki "pričajo" o zgodbi alienov in
chupacabri. Potem so tu še tisti, ki trdijo, da obstajajo visoko napredne oblike življenja, ki
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omogočajo potovanje BMV-jev in Porsche-jev med planeti, drži ?!
No, sovražim to, da vam moram razpočiti vaše mehurčke nesmislov - zemlja je zaprt sistem in
se ne premika! Zavedam se, da ste tam zunaj tisti, ki boste rekli: "Joe, ti si flat earther ali tin
foil", ampak resnica je, da razumem biblično kozmologijo in razumem običajno senzorično
observacijo (opažanje). Bodisi da živimo v konkavnem ali konveksnem disku, lahko tudi
neskončni planoti, resnica je ena - živimo v zaprtem sistemu. Nič ne more ven, nič ne more
noter! Vsaj v fizični obliki ne! Ta nesrečni suženjski zapor lahko zapustimo edino skozi portal oz.
vrata in še to v nematerialni obliki. Zato je Kristus rekel "jaz sem vrata!".
Vsa ta agenda z zgodbo o vesolju, alienih in asteroidih je nastavljena za to, da boste verjeli, da
bo k nam prišel virus iz zunanjega prostora!
Pomislite, to, s čimer vas pitajo ta moment, s coronavirusom, je noro, kako mutira, kako je živ in
potem ni več živ, kako živi na površinah do 14 dni. Science fiction - virus je bolj versatilen kot
premore vaša domišljija! "Stvar" lahko naredi, karkoli hoče in menja oblike po lastni želji in
presoji ter poseduje večno življenje, je neuničljiva, leti lahko kot orel. Skratka poseduje lastnosti,
ki bi jim zavidal vsak super heroj - per me è una cagata pazzesca.
Naslednja karta, ki jo bodo igrali, bo karta trka asteroida. Razlog, da forsirajo vso to znanstveno
fantastiko, vse to vesoljsko sranje, je, da potrebujejo vaše verovanje v nekaj, kar je fizično
nevidno, ima pa neizmerno nevarne posledice! >(coronavirus - nevidni sovražnik blah blah blah)
Neverjeten potencial za zlorabo - kot ultimativni mehanizem za nadzor ljudi. Grozljivo.
V tem trenutku je povprečna oseba na cesti okamenela v strahu pred zrakom, ki ga vdihava.
Vozijo avte z nagobčniki! Mažejo si roke z lizoli in špricajo celo vrsto razkužil in kemikalij po
lastnih domovih. Veliko ljudi sploh ne hodi ven v strahu pred to nevidno "pošastjo" !
Ja, ljudje so pač ovce - nevedna sorta!
Veliko je stvari, ki jih starodavne elite skrivajo pred nami, na kar kaže dejstvo, da nam prodajajo
zgodbo vrteče se okrogle zemlje heliocentrističnega nesmisla. Zemlja je fiksna in zemeljske
mase lebdijo na "primarni" vodi (izjemne gostote).
Pomislite, kako bi nas radi prevarali v sprejetje vseh omejitev in odpoved svobode ter svoboščin
za vse naše življenje zaradi lažnega Andromeda virusa! (filmi imajo vedno svoj namen - pranja
možganov množice).
Živimo v zaprtem sistemu (osnovni dokaz je entropija, ki se potrjuje v drugem zakonu
termodinamike), kar postavlja vprašanje: kdo je skreiral ta sistem in kdo nas je postavil sem!?
Same elite se zavedajo tega in dokaz so njihovi obupni poskusi za "pobeg" iz te "ječe" z več
neuspešnimi operacijami kot operacija dominic vključno z operacijo fish bowl in operacija high
jump ....
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Operation dominic operation Fish bowl operation high jump

Zdaj pa šok terapija !
Hočete vedeti resnico? Ni je stvari kot je virus, ki bi obstajala zunaj vašega telesa!
To, kar imenujejo virusi, niso nič drugega kot imunološke sestavine, ki so jih odstranili iz živali
oz. ljudi in jih izolirali. Potem so jih gensko spremenili ter zamešali v cepiva, katera so injicirali v
človeška telesa in s katerimi hočejo zdaj obvezno cepiti tudi vse nas. Za večino folka tam zunaj,
ki je še v globokem spancu anestetika pranja možganov globoke države - naslednji
AKSIOM: virusi zunaj človeškega telesa (ali telesa živali) ne obstajajo, ker jih organizem
po naravni poti ne izloča! Torej se po naravni poti ne prenašajo in ne morejo prenašati.
TR PCR testi "coronavirusa" so brez znanstvenega pomena, ker nikoli niso bili namenjeni
odkrivanju virusov in tega preprosto ne zmorejo. PCR test je brez vsakršne vrednosti in ne
pomeni popolnoma nič! Vam pa na osnovi taistega ničvrednega testiranja mediji poročanja vsak
dan polnijo glave s podatki, ki so enakovredni testu - torej brez vsakršne resnične vrednosti služijo pa represivni propagandi!
Tu je resnična zgodba, ne obstaja nikakršna visoko nalezljiva, zračno razpršljiva neživa stvar z
imenom virus in zaradi katere bi zboleli! PIKA!!!

Španska gripa je bila povzročena z elektromagnetnim napadom s pomočjo Tesline tehnologije v
kombinaciji z umazanimi cepivi. Umrli so samo tisti, ki so se cepili (vas kaj spominja na Italijo Bergamo !!!???). Umrli so ljudje, ki so delovali na ladjah (metalne konstrukcije!!!) na železniških
vagonih. Ljudje so "zogleneli" v nekaj urah (turn black !).
John M. Eyler -Program in the History of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis, MN
Agenti, ki forsirajo NASIN "vesoljski program" s "sateliti", so del represivne agende Rotschildov,
ki bi rada, da verjamemo v te vesoljske nesmisle o tem, kako nas bodo alieni napadli iz vesolja
z nekim neznanim virusom!
Orožje bodo sistemi milimetrskega valovanja - 60 Ghz-čni domači wi-fi brezžični sistemi ter
60Gz komunikacijski sistemi, ki jih montirajo na stolpe in urbane zgradbe.
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60 Ghz je frekvenca, katero naj bi uporabljali za domnevno predvajanje in prenos podatkov - v
resnici pa je to absorpcijski spekter molekul kisika. Kot če bi spremenili zrak, ki ga vdihavate, v
bakreno žico, pa kateri spuščate elektriko - to ne bi bila ravno najbolj dobra ideja, kaj!?
Tam zunaj imamo armado agentov kontrolirane opozicije, ki vam sicer povedo, da virus ne
obstaja, ne povedo pa vam, da kombinacija hydroxychlorquina povzroča hemolitično anemijo, ki
preprečuje tvorjenje eritrocitov (rdečih krvničk). Ne povedo vam, da 5G mikrovalovne frekvence
od 600Mhz vse do 2,4 in 5 Ghz povzročajo anemičnost in "izvlečejo" vse železo v kostni mozeg.
Če ste anemični in jemljete hydroxychlorquin, vaše telo ne more proizvajati rdečih krvničk hitreje
kot se reciklirajo - tako imate nizek nivo hemoglobina.
Tudi zgodba o koristnosti cinka je na majavih tleh, saj cink zavira absorpcijo bakra, ki je
pomemben za respiratorno funkcijo in pravilno formacijo celic eritrocitov. Vse stvari, ki vam jih
priporočajo, so agenda, saj vplivajo na proizvodnjo rdečih krvnih celic in železa.
Trik se skriva v 60Ghz, ki ga bodo uporabili za nova brezžična omrežja in mobilce v mestih,
mestnih zgradbah in domovih, šolah, bolnišnicah, potniških ladjah, hotelih, stolpičnih dvigalih
etc. Gre za orožje osredotočene energije (DEW - directed energy weapon), ki se lahko
uporablja kot LASER! Zakaj mislite, da so ukazali in povsod instalirali pregrade iz pleksistekla,
ker se od njih odbija osredotočeni "žarek" in s pomočjo triangulacije vas zadevajo naravnost v
obraz in vam s frekvenco razgradnje kisika povzročajo padanja v komo zaradi pomanjkanja
slednjega (posnetki, ki smo jih videli v Wuhanu - maske so prispevale preostali del).
Še beseda o jodu, ki je neizogiben halogen za pravilno delovanje tiroidne žleze za proizvodnjo
hormona tyroxina, ki je pomemben regulator metabolnih procesov. Zato je zdravo živeti ob
morju, ker ga lahko absorbirate iz zraka. Kloriranje vode je supresivna agenda, namenjena
preprečevanju absorpcije joda, enaka agenda je bromiranje moke. Zato mešajo brom tudi v
rastlinsko olje in nekatere pijače, ki jih pijejo vaši otroci!
Namreč od vseh halogenov je jod edini koristen našemu organizmu, ostali so samo strupi
vključno s fluorom!
The Fullerton Informer - Joe Imbriano
zamegljevanje meje med znanstveno fantastiko in stvarnostjo

Vid Dobnikar
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