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Medicinska znanost je dosegla tako velik napredek, da je težko najti kakšnega, še
zdravega človeka. — Aldous Huxley

Namenoma sem zavlačeval s pisanjem članka zato, ker me je strašansko zanimalo, kaj bo
ukrenila Vlada Republike Slovenije (ubogi politični vazal EU in vojno kriminanih ZDA) na dan 20
.09.2020
.

To je datum, katerega sta bila planirana za organizacijo prvega in drugega vala plandemije,
prevare imenovane COVID-19
že na
WEF v Davosu – Švica, ki se je odvijal od 21. do 24.01.2020. Edini ukrep teroristične vlade in
»stroke« je do zdaj (po karanteni, ustavitvi javnega prometa, zaprtju tovarn, šol, fakultet,
seveda) bil le ta, da moramo
zdravi ljudje maske nositi tudi zunaj
, trdno pa sem prepričan da bo Vlada takšna kot je (skupaj s tako imenovano
opozicijo
ki to sploh ni — čiiisto tiho kot miške so, samo da je €3.600 na mesec), čeprav brez kakršnega
koli razloga
znova udarila
, da bi le mi postali bolj sprejemljivi za
DNA vakcine
Billa-Kill Gates
umazanega posla z
vakcinami
,
oni pa všečni psihotičnim politikom ZDA, Združenih Narodov, Svetovne zdravstvene
organizacije, CDC, FDA — vse imajo v žepu Rockefellerji, Rotschildi, Gates & Co. Udarili so
nizkotno, z
Zakonom o nalezljivih boleznih
, ampak o tem več kasneje.

Ta mesec, 23.2020. je preteklo tudi 26 let življenja Optimalnega življenjskega sloga. Z veseljem
vam sporočam da je vse v najboljšem redu, počutje in zdravje na najvišjem možnem nivoju. In
to navkljub grožnji strašnega »korona virusa« in smrtonosni bolezni COVID-19 katero
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(menda…) povzroča. Ves čas sem veliko zunaj v naravi, med ljudmi, tudi veliko kolesarim in
nikdar, nikdar nisem naletel na njega, niti na katerikoli drugi »virus — viruse «, ki so v bistvu
izum junk-science medicine in njenih »doktorjev«.
Infekcijskih bolezni
ni!

Nacionalni inštitut javnega zdravja Republike Slovenije na svoji spletni strani z dne
28.09.2020 navaja:
»Bolezen se kaže s slabim
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom
pomanjkanja zraka.
Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. dosedanji podatki kažejo,
da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 %
zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim korona virusom še ni, ocenjuje
se, da je smrtnost 2 % - 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične
bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd.
Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Okužbe z novim korona virusom od ostalih
povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi
poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim korona virusom je
potrebno mikrobiološko testiranje. Korona virus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v
brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.«

Takšne simptome kot jih navaja NIJZ na osnovi koruptivne WHO, CDC, FDA ima čisto vsaka
oseba, ki ima vnetje grla, sinusitis, torej prehlad . Modificiran prehlad je gripa, modificirana
gripa pa pljučnica
.

Vedno je bilo tako in vedno bo, tako se namreč bolezen razvija, če ne živimo zdrav življenjski
slog ali med začetno krizo ne izboljšamo življenjskega sloga , »stroka« pa je za vse te
simptome oziroma prej samostojne bolezni
okrivila
kar neobstoječi “virus” SARS CoV-2 in jih uvrstila kar pod eno samo
“
novo bolezen”
, tokrat z imenom COVID-19. Po novem, če imate vnete sinuse, grlo, če ste prehlajeni, imate
gripo ali pljučnico, ste se že
»okužili in zboleli za COVID-19«
potrebno vas je le še testirati s “fake”
PCR testom
, takoj izolirati in najti vse tiste s katerimi ste bili v stiku in jih prav tako testirati s “fake” PCR
testom, jih izolirati, izolirati pa tudi tiste s katerimi so bili oni v stiku in tako se
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psihoza
nadaljuje do točke zloma — do zdaj relativno normalne, svobodne človeške družbe.
Gre za popolno norost — blaznost, absurdnost ukrepov tako imenovanih »strokovnjakov za n
alezljive infekcijske
, virusne bolezni« in zmešanih, perfidnih, koruptivnih politikov ki naredijo čisto vse, da bi le bili
všečni politikom in znosni korporacijam najbolj koruptivne, korporativne, kriminalne in vojno
kriminalne državi na svetu — ZDA!
No, mikrobiološko testiranje pa pomeni testiranje s PCR metodo ki je popolnoma
neustrezna, nefunkcionalna, ni primerna za diagnosticiranje nikakršne bolezni, še
najmanj pa iskanja virusa SARS CoV-2 in diagnosticiranja »smrtonosne bolezni«
COVID-19! Kaj potem sploh testiramo?
PCR ne more odkriti in ne odkrije (tudi sicer neobstoječega) virusa SARS CoV-2 zaradi
katerega ljudje – po besedah doktorjev junk-science – zbolijo za hudo nevarno boleznijo
COVID-19. Globalna teroristična medicinsko-politična mafija pa kar pritiska s brezveznimi
PCR testiranji
, zastrašuje, grozi
obveznim nošenjem mask nam zdravim ljudem celo zunaj
, distanciranjem in seveda
vsesplošnim vakciniranjem vsega prebivalstva
. Testi ne zaznajo ali prepoznajo virusa. Številke se
pogosto manipulirajo
, da upravičijo teroristične politične odločitve. Poleg tega uradne študije, ki potrjujejo
identifikacijo virusa SARS-CoV-2 še niso bile objavljene!

Primerjava AIDS plandemije in COVID-19 plandemije

To, kar danes imenujemo AIDS — Ameriški patent: US Patent 5676977 (kaj mislite da to
pomeni?), je skupek številnih bolezni, ki v medicinski literaturi dejansko obstajajo že več
desetletij. Priročnik Merck in Dorland's Medical Dictionary sta bila osnova pri sestavljanju
seznama bolezni poznane kot "imunodeficienčne bolezni", preden je bil zasnovan AIDS. No,
»doktorji so se zelo namučili že s tem, da so končno uskladili mnenja o tem, kako se bo iz
skupka starih zabeleženih, čisto samostojnih bolezni imenovala nova (skupna) bolezen.

Predlogi imen za aids so bili naslednji:
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CID – Combined Immunodeficiency Disease (Združena bolezen imunske pomankljivosti)

CIDS – Combined Immunodeficiency Disease Syndrom (sindrom kombinirane imunske
pomanjkljivosti)

IDS – Immunodeficienty Syndrom (Sindrom imunske pomankljivosti) in

SCID - Severe Combined Immunodeficiency (Huda kombinirana imunska pomankljivost).

Ko so se »doktorji« junk-science končno sporazumeli kakšno ime bodo dali novi bolezni –
poimenovali so jo AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom »pridobljene«
imunske pomankljivosti), so odločali še o tem, katere same po sebi čisto samostojne bolezni
bodo strpali pod eno ime: AIDS in za to hudo bolezen okrivili kar neobstoječi
virus HIV
.

Na seznam pod etiketo nove bolezni AIDS so strpali:

Agammaglobulinemija: pomeni brez ali z nizko vrednostjo gammaglobulinov, kar se imenuje
tudi hypogammaglobulinemija ali disgammaglobulinemija.

Agranulocitoza: pomanjkanje granulocitov.

Alimfocitoza: pomanjkanje limfocitov.

Di Georgiov sindrom: še en izraz za SCID ali AIDS.

4 / 16

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19
Ponedeljek, 05 Oktober 2020 22:17

Granulocitopenija: nezadostno število granulocitov.
Kaposijev sarkom: tumorji in rak ki so posledica akumulacije karcinogenov zaradi
nizkega števila belih krvničk – posledica življenja katastrofalnega življenjskega sloga,
nezdrav način prehranjevanja, droge, ulične droge, alkohol.
Levkocitopenija: pomanjkanje ali nizko število levkocitov.

Limfocitopenija: pomanjkanje limfocitov.

Nevtropenija: pomanjkanje neutrofilov – vrsta evkocitov.

Pancitopenija: sindrom Chediak-Higashi, to je stanje v katerem je dovolj belih krvničk, a
premalo encimov lisosomov.

Pomankljivi sindrom vranice: v tem stanju primanjkuje B limfocitov.

Alimpoflazija timusa: nizka populacija celic timusa.

AIDS je torej kompleks ki vključuje pomanjkanje limfocitov, levkocitov ki so vključeni v zelo
aktivno vlogo vedno, kadar v telo vnesemo ne-hrano (kuhano, pečeno, procesirano , alkohol,
droge vseh vrst, onesnažen zrak..), katero želijo v dobro organizma čim prej odstraniti iz telesa.

Povprečen človek naredi okrog 40 zastrupljanj dnevno, ti strupi vsebujejo kofein, kajenje —
tobak
, cola
pijače, začimbe, konzervansi, potem je to
kuhana, procesirana, toksična hrana
, pa droge predpisane z recepti in tiste druge, ulične – rekreativne, zato je organizem
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neprestano napadan s strupi. Posledično kostni mozeg limfoidna tkiva, posledično izgubljajo
možnost izdelovanja belih krvnih telesc. No, in rezultat tega je seveda AIDS,
ki pa v resnici ni in nikoli — ponavljam: nikoli ni bil
spolno prenosljiva, virusna bolezen
!

V Merck Manual je (bilo) zapisano nekaj vzrokov ki pogojujejo tako imenovane bolezni
imunske pomanjkljivosti: citotoksini (kakršen koli strup, vključujoč kis, alkohol – ubijalci celic),
droge kemično-farmacevtske industrije
in ulične droge, levkemija, maligni tumorji, radiacija, antimetabolična terapija, motnje fagocitoze,
hipercatabolizem, nefrotični sindrom imenovan tudi enteropatija izgubljanja beljakovin, črevesna
limfangiektazija in še kaj...

Seveda so »doktorji« za takšno stanje okrivili kar nikoli izolirani »virus« HIV in ga prav tako
kot neobstoječi smrtonosni »virus«
SARS CoV-2
“odkrivali s
PCR
metodo” in seveda nikoli odkrili —
ne prvega, ne
drugega
!

Dragi moji, vzrok za vse te pomankljivost niso (bili) »virusi«, mikrobi - večni krivci za storjene
neumnosti človeka, katerega potem mainstream medicina zdravi vse do preranega odhoda na
pokopališče! Resnični vzroki za takšno stanje so še vedno zapisani v Merck Manual, torej...

Kaj torej povzroča “AIDS”? To so strupi ki jih večkrat dnevno vnašamo v naše telo, navsezadnje
pa je kar dve tretjini smrti posledica zlorabe drog! AIDS je prva večja uspela zarota, prevara
koruptivne ameriške vlade, korporativne in koruptivne kemično-farmacevtske industrije (njihovih
lastnikov Rockefellerjev) skupaj z brezvestnimi, denarja vedno požrešnimi »doktorji« medicine.
Slednji so očitno namesto ( človeka ki ga tako “častijo”) Hipokratove prisege zaprisegli kar “hip
okritovo”
, kot pri plandemiji COVID-19! Smrtnost “diagnosticiranih AIDS” bolnikov je bila več kot 95
odstotna — zaradi »zdravljenja« z izredno toksično drogo AZT, bolniki so odklanjali tovrstno
zdravljenje in so rekli, da raje umrejo od “AIDS-a”, kot da nadaljujejo z “zdravljenjem”!
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Prosim zapomnite si za vedno, bolezen vedno sproži organizem sam, z enim in edinim
namenom: odstraniti — izločiti toksine in obdržati neko stanje toksikoze v kateri lahko
kolikor toliko normalno funkcionira. Niso krivi »virusi« in mikrobi...
Zelo podobno stanje je v primeru sedanje Plandemije — prevare COVID-19 .

Vse to kar se dogaja že 8 mesecev ni posledica delovanja strašnega, smrtno nevarnega korona
virusa SARS CoV-2, ampak reakcije medicinske junk-science, ki žal še vedno temelji na
srednjeveških predpostavkah, da mikrobi povzročajo bolezni (tokrat pa so v zločine proti
človeštvu
vključili
še koruptivne, hlapčevske politike v vsaki posamezni državi ki so vsi veseli pristopili izvajanju
»Navodil«, še zdaj nas —
zdrave ljudi
posiljujejo z maskami
celo zunaj), torej organizirane svetovne reakcije na korona virus. Nikoli ne pozabite, da so
posledice teh omejevalnih ukrepov v celoti nastale po Planu - zato plandemija. Omejitve
celotnega Planeta zaradi »virusa« ki sploh ne obstaja in zato tudi strašne, smrtno nevarne
plandemije
ni, je ni bilo in je ne bo
, je popolnoma psihopatska, neznanstvena in nelogična, nepotrebna, nerazumna reakcija!
Prehladna obolenja pa še vedno bodo tako, kot so vedno bila.

Vaši »virusi« ne obstajajo, preljubi doktorji junk-science, to so eksosomi, ti pa ne povzročajo
nalezljivih, prenosljivih, »virusnih« bolezni.
Želim da razumete absurden smisel same virologije in vakciniranja ter tisto, kar
vakciniranje podpira - celotna virologija in znanost o cepivih temelji na eni sami stvari da so virusi nalezljive substance ki povzročajo bolezen, da so povzročitelji bolezni. Če
“medicinski znanosti” odvzamemo viruse in bakterije (mikrobe), ostane samo smiselni
del medicine, to je urgenca in zobozdravstvo, ostalih 99 odstotkov je popolnoma
nepotrebno, oziroma človeštvu škodljivo navidezno zdravljenje, parazitiranje! To
moramo razčistiti enkrat in za vedno! Pomemben je
življenjski slog
, ne navidezno zdravljenje s kemično-farmacevtskimi drogami in (preventivno)
vakciniranje
!
»Virusnih« bolezni ni, ne obstajajo!
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Dr. Antoine Bechamp, eden najpomembnejših znanstvenikov in bakteriologov na svetu je
opazil, da se mikroorganizmi ki jih običajno imenujemo mikrobi razvijejo iz propadajočih celic,
katere so drugim celicam pomagale pri gradnji in sodelujejo pri razpadanju vedno spreminjajoče
se življenjske snovi in pomagajo oblikovati v material, ki ga narava lahko znova uporabi. Torej,
ko najdemo
mikrobe znotraj
bolnega telesa
, to
ne pomeni, da so vstopili od zunaj in povzročili bolezen! Tako je zato, ker so se razvili iz
razpadajočih celic v telesu in imajo pomembno vlogo pri ravnanju z odpadki in uničenjem,
povzročenim od serumov, drog in drugih strupov, ki v telo prihajajo od zunaj.

Morda naši »sodobni bakteriologi, virologi, epidimiologi« vidijo aktivnost »mikrozim« in na hitro
zaključijo, da so to protitelesa ki se borijo z boleznijo in da jih morajo (»doktorji«) v v telo
vbrizgati še več, kar ves čas od zmešanega Angleža Jennerja naprej počnejo z vakcinami. To je
razlog, da je vakciniranje postalo tako pomemben del mafijske medicinske »fake znanosti« in
da povzroča tako razširjene bolezni.
Jaz pa verjamem da vsak izmed nas ki ima zdrav razum in razmišlja logično lahko vidi, da
vakciniranje samo ovira in moti dobro organizirana prizadevanja Narave, ohranjati
organizem na najvišji možni stopnji zdravja.
Torej, vakciniranje je tisto ki povzroči akutno ali specifično bolezen in poslabša obstoječe
latentne bolezni. Absorpcija vakcinalnega strupa »virusa« v obtok vzbuja »virus«, točneje
eksosom ki je že v sistemu, organizem pa se po naravni poti upira, se trudi, da bi zdaj ta
vakcinarni strup izločil iz telesa. Če je na razpolago še dovolj vitalnosti, mu to uspe.
Kadar pa je vitalnost padla (vitalnost je hkrati karakteristika zdravja), kar pomeni da
zdravstveno stanje nizko, organizem ne more več izvesti ekstremnega izločanja strupov v obliki
izpuščajev, alergij, postul, psoriaze ali čirov ki so lahko notranji ali zunanji. V tem primeru se
strup absorbira in ostane v telesu, kasneje pa se zaradi povišane toksikoze razvije v bolezen
nekega organa, velikokrat kar v bolezen dihalnih organov. Pa smo zopet pri novi, prej opisani
medicinski skovanki, veliki prevari »COVID-19 !
Postopek vakciniranja ni nič drugega kot vcepitev, injekcija bolezni - to je njegov
priznani namen. Zdravje je normalno stanje, ki ga je treba iskati, ne bolezen! Vsaka
patogena motnja v zdravem ali že bolnem organizmu pomeni zmanjšanje vitalnosti in
tako zmanjša njegovo »naravno odpornost«, bolje rečeno: poslabša zdravje!
Dr. Shelton se je o vakciniranju izrazil takole: »Najboljši, resnično edini način spodbujanja
zdravja posameznikov in javnega zdravja je, da ljudi naučimo naravnih zakonov in jih tako
naučimo, kako ohraniti svoje zdravje. Imunizacijski programi so brezplodni in temeljijo na
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blodnjah, da je zakon vzroka in posledice mogoče razveljaviti. Cepiva in serumi se uporabljajo
kot nadomestki za pravilno življenje, namenjeni so izpodrivanju poslušnosti zakonov življenja.
Vera v imunizacijo je oblika zavajajoče norosti. Celotna sodobna medicinska praksa
vakciniranja, seruma in antitoksinski terapiji temelji na predpostavki, da telo proizvaja snovi,
imenovane antitoksini, proti-telesa, antigene itd. ki so sposobni srečati in uničiti strupe, ki pridejo
v telo. Zdi se, da je ideja dobra, čeprav je mogoče, da je delo uničenja takšnih strupov delo
razstrupljanja, ki ga izvajajo jetra in limfne žleze itd. Antitoksini, protitelesa, antigeni itd. še nikoli
niso bili izolirani.
Le domnevali so, medtem ko je bila praksa ki temelji na njihovem domnevnem obstoju, neuspeh
in katastrofa. Vendar to morda ni posledica njihovega neobstoja. Če obstajajo, jih je nemogoče
ločiti od beljakovin živalske krvi (pri izdelavi vakcin) in ti proteini, ki jih injiciramo neposredno v
kri druge živali (ali človeka), so zelo strupeni. Poleg tega ni dokazov, da lahko antitoksine ene
vrste uporabi druga vrsta. Kadar se uporabljajo vakcine, to pomeni vnos dejanske bolezni v kri.
Se pravi, da v telo vnesejo domnevne vzročne mikrobe ali kakšen produkt bolezni. Posledice so
pogosto hude. Prave koristi niso bile nikoli opažene!«

Kaj mislite, da bi se zgodilo, če bi bili zdravstveni sistemi večine držav nenadoma zaprti za
nekaj mesecev? Če odgovor še ni bil očiten bi moral biti zdaj, saj se je ravno to dogajalo marca
letos. Vladam – tudi naši, demokratično izvoljeni ki bi morala zastopati interese državljanov
Slovenije, ne interesov psihotične, zlobne, genocidne Svetovne klike (v glavnem ameriške) - je
bilo proti vsem znanstvenim dokazom in razlogom » svetovano «, da naj pričakujejo priliv na
smrt bolnih, obupanih »kovid bolnikov« vseh starosti, zato je bilo treba v pripravi preurediti
zdravstvene sisteme.
Poleg odstranitve (očitno potrošnih, neželjenih) starejših ljudi iz bolnišnic je bilo večini osebja v
številnih bolnišnicah, ambulantah in uradih splošne prakse preprosto rečeno, da se vrnejo
domov (zaradi lastne zaščite – popolna neumnost, blef zgrešene medicinske junk-science),
načrtovane operacije so bile preklicane in številne bolnišnice so postale prazni virtualni duhovi
mest v pričakovanju bolnikov, ki da so se »okužili« in zboleli zaradi »strašnega, smrtonosnega
virusa«. Pričakovani bolniki okuženi s smrtonosnim “virusom” SARS CoV-2 in oboleli za
smrtonosno boleznijo COVID-19 pa niso nikoli prišli...

Se vam ne zdi nevrotično, da »doktorji« junk-science neumnostim ki jih počnejo, imenujejo
»praksa«?
Naravno inteligentni starši (stopnja dosežene »izobrazbe« nima nobenega pomena)
lahko sebi in svojim otrokom preprečijo škodo ali pa še naprej živijo znotraj ene
največjih zlobnih laži, prevare v zgodovini medicinske junk-science, da so vakcine -
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polne težkih kovin, virusnih bolezni, mikoplazme, fekalnega materiala, fragmentov DNK
drugih vrst, formaldehida, polisorbata 80 (sterilizacijsko sredstvo) - čudež sodobne
medicine.
Naša največja nevarnost za zdravje in zdravje otrok so vakcine nasploh , zlasti pa DNK
vakcine in njihovi promoterji, skupaj:
Globalna teroristična medicinsko-politična mafija
!

Tudi zahvaljujoč Zakonu o svobodi obveščanja (FOIA) vemo, da cepiva - vakcine niso čudež
sodobne medicine! Vsak zdravstveni ali vladni organ ki vztraja, da vakcine preprečujejo bolezni,
ne pozna vladnih dokumentov (in neskončnih študij), ki razkrivajo ravno nasprotno od poskusov
koruptivnih ameriških korporacij WHO, UN , CDC – Centres for Disease Control and Prevention
in FDA – Federal Drug Administration, da bi javnosti prikrila
resnico o vakcinah
.

Zahvaljujoč tudi ameriškem Zakonu o svobodi obveščanja ( FOIA — vsaj ena dobra zadeva iz
ZDA) celo skeptiki lahko izvedo, da je načrtovano vakciniranje prevara!

Korupcija obvladuje najvišje pozicije, tudi v sistemu Organizacije Združenih Narodov . Celotni
državni aparati in medvladne organizacije nadzirajo močni finančni interesi
ameriških koruptivnih, korporativnih psihopatov, parazitov - sovražnikov človeštva kot so
Rockefellerji,
Rotschildi
, Morgani, Du Ponti in seveda Bush(mani)i, ki na vsak način hočejo izvest
aktivno depopulacijo
, prikrito pa jo itak izvajajo že desetletja. In tu je še njihov frontman, psihotični eugenik —
sovražnik človeštva,
Bill-Kill Gates
.

Drakonski ukrepi koruptivne, vazalske EU vlade - proti množicam zahtevajo sodelovanje
množic
. To je
bistvo politične pokornosti in mokre sanje vsakega diktatorčka, zato je temelj vladajočega načrta
»Zahodne elite – starih, ogabnih, zlobnih ameriških pokvek, genocidnih psihopatov« s koristnimi
idioti doma in po svetu (zlasti v EU) doseči popolni globalni gospodarski in politični nadzor in
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obvezno, prisilno vakciniranje z DNK vakcinami
in depopulacijo, čeprav
pandemije COVID-19 nikoli ni bilo, je ni in je ne bo
!

Do zdaj gre Globalni medicinski-politični teroristični mafiji vse tako kot je načrtovala in
pričakovala, obvladovanje človeške populacije že dobro poteka – grožnje z omejitvami pa se pri
nas trenutno najbolj odražajo na
prisi
lnem nošenju mask
katere moramo nositi zdravi ljudje celo zunaj – totalna psihiatrična klinika!

Moja želja je, da bi bili ti članki osnova za prepotrebno razpravo v okviru zelo zapletene, vendar
vnaprej zrežirane krize
.

Naj še enkrat poudarim: bolezen je vedno problem (razen v 1 — 1,5 odstokih) življenjskega
sloga
, torej, s
kakšno hrano
in kako se
prehranjujemo
(
hrana
in način
hranjenja
imata kar 2/3 vpliv na zdravje, pri
kuhanju hrane
se tvorijo nove snovi),
kemični aditivi
v hrani ki so vsi brez izjeme toksični, kakšno pijačo in kdaj pijemo, kakšen
zrak
vdihavamo,
delujemo pozitivno
,
hranjenje
in
naša čustva
, kakšno
postavo, telo
imamo, koliko in kako delamo, ali imamo kreativno delo in kakšen kreativni hobi, ali imamo
dobro ljubezensko življenje, se ukvarjamo s športom in kakšnim — smisel
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naravne lepote
telesa
,
meditiramo
ali samo bluzimo “indijske mantre”, koliko počitka in kakšne kakovosti imamo — koliko
kvalitetnega spanja
, kakšni so naši
odnosi
z drugimi, umirjeno delovanje nasploh in pomoč tistim, ki imajo manj od nas in jo zares
potrebujejo (
paraziti
— tudi družinski odpadejo!), se počutimo
svobodni
, smo
srečni
,
ali ne jemljemo
kemično-farmacevtske
droge, naredimo
vse za čudovit
dan, so ljudje
radi v vaši
družbi.
.

Povišan nivo toksikoze organizma je vzrok za razvoj bolezni! Bolezni niso nalezljive ,
prenosljive, spolno prenosljive —
AIDS
ali celo “virusne”, bolezen je vedno reakcija telesa na naš način prehranjevanja, življenja,
povišanje toksikoze na sploh; z boleznijo nas telo opozarja, da moramo napraviti
kvalitetne spremembe
, sicer se bo
bolezen razvijala naprej v 7. stopnjah
, tisto zadnjo imenujemo:
rak
, ta je po navadi fatalna.
Resnična znanost o življenju ki omogoča Optimalno počutje in zdravje v pozna stota leta je Nar
avna znanost o zdravju
—
mainstream medicina
nikoli, saj temelji na zgrešenih,
napačnih, neznanstvenih
predpostavkah in navideznem zdravljenju in
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vakciniranju
,
z recepti za
produkte
kemično-farmacevtske industrije
zdravnikov in doktorjev medicine. Ti produkti — droge in
vakcine
— so za organizem vsi brez izjeme toksični, škodljivi zato z njimi nikoli ničesar ne (p)ozdravijo!
Koncept “mainstream medicine” je popolnoma
zgrešen
, to sploh ni znanost, je zgolj manipulativna religija ki zelo dobro plačuje svoje svečenike v
belem (
Angele smrti
)!

Zdaj pa še “o našem” Zakonu o nalezljivih bolezni: pred sprejetjem za Slovence Genocidnega Z
akona o nalezljivih boleznih
je Vlada Republike Slovenije z odlokom (objavljen v Uradnem listu 3.9.2020) v skupino najbolj
nevarnih nalezljivih bolezni (kuga, ebola — tudi ebola ima ameriški patent
US Patent 20120251502 —
kaj mislite da to pomeni? Pa rumena mrzlica,...) uvrstila tudi plandemijo COVID-19.
Za to dejanje ni nobene strokovne podlage (gre za izredno podlo, zahrbtno politično odločitev
v škodo Slovencev v korist ameriških politikov, katrih večina je na finančnem spisku ameriških
korporacij), saj sem spadajo le tiste bolezni, ki imajo
stopnjo smrtnosti med 45% in 100%
. Zaradi takšne izjemne visoke stopnje smrtnosti je bilo dopuščeno poseganje v temeljne
pravice in svoboščine ljudi, ki so v teh izrednih primerih podrejene interesu večine.
Gre za osebno svobodo posameznika, da lahko odloča o svojem telesu!
Vlada Republike Slovenije je na omenjeni seznam bolezni dodala tudi COVID-19, ki ima
nižjo smrtnost kot sezonska gripa — kar skovanka COVID-19 v resnici tudi je, ta je lansko
leto povzročila 160 smrti, med tem ko je z — in ne za COVID-19 po “uradnih podatkih” do
sedaj umrlo 136 ljudi… Ti ljudje niso sposobni voditi niti manjše krajevne skupnosti, kaj
šele države!
Kot sem zapisal: tako politiki, vpleteni v COVID-19 prevaro — tudi opozicija razen tistih ki
so glasovali proti sprejetju Zakonona — sprejemanje Zakona o nalezljivih boleznih kot
tudi doktorji NIJZ vpeteni v COVID-19 prevaro morajo odgovarjati za zločine storjene
proti Slovenskemu narodu! Pa maske naj nosijo do konca svojega življenja, tudi zunaj —
na zaporniškem dvorišču, seveda!
Potrebno je poudariti, da vsi ljudje, ki so označeni kot umrli za COVID-19 umrli nekako “z
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kovidom” zaradi drugih bolezni, v resnici pa ni za COVID-19 umrl nihče — kovid je pravara,
skupno ime za prehladne bolezni katere so vse posledica povišane toksikoze in zato
pospešene detoksifikacije organizma,
“virusi” nimajo s
prehladnii obolenji nič skupnega, saj obstajajo le v učbenikih in glavah medicinskega
establišmenta!

Da bi to prevaro lahko prekrili, preprosto niso opravli obdukcije umrlih, nikjer po svetu — gre za
globalno prevato
! Za
PCR teste
pa itak že vsi vemo da niso klinično testirani za tovrstno uporabo, kar pomeni da “smrtonosnega
virusa SARS CoV-2” sploh ne odkrijejo — itak ga ne morejo, saj “virus” ne obstaja! Nikakršen
utemeljen argument ne obstaja, da bi v kupino nalezljivih bolezni s
posebnim statusom
uvrstiti še
prevaro z imenom COVID-19
!
Pa so to vseeno storili, na ljubo koruptivnih, psihotičnih in gnilih politikov ZDA, financiranih od
lastnikov Ameriških orporacij, zlasti BigPharme, katere lastniki so Rockefellerji!
Navkljub temu je Vlada Republike Slovenije to naredila zato, da ima s tem zakonom
pravico odrediti tudi obvezno ali celo prisilno vakciniranje ali zdravljenje. Z njim bodo
omogočili, da bo po politični odločitvi časa za razglasitev epidemije mogoče ljudem
vstopati — vdirati v stanovanje, hišo prisilno vakcinirati in/ali odvzeti prostost zaradi
neupoštevanju tega zakona! V glavnem — predvsem pa zato, da so v “morbidnem,
depopulacijskem trendu” ki ga narekujejo politiki in zdravstveni funkcionarji gnilih ZDA,
vsi sponzorirani od BigPharme, njenih psihotičnih lastnikov in ostalih familij “elite” —
razumi: nesramno bogatih Zahodnih (Zahodnoevropska genetska ydna haploskupina
R1b), parazitskih, egoističnih, še vedno denarja požrešnih, zavistnih in zlobnih
psihotičnih evgenikov — sovražnikov življenja, izmečkov človeštva!
Zdi se, da je bil to glavni namen — pa ne samo te čudne, pro-ameriško naravnane Vlade ampak
tudi prejšnjih, zares “čisto levih” Vlad. Priprave so začele potekati takrat, ko so začeli pripravljati
zakon, katerega je pripravila Vlada Mira Cerarja. Podpisal pa ga je predsednik Borut Pahor 28.
decembra 2018, ko je podpisal Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi IAIC — Medame
riške investicijske korporacije
. Ta zakon pravi, da je korporacija pravni subjekt “
izven pravnega reda Republike Slovenije”
.
Torej, da je nad Slovensko Ustavo, uslužbenci
IAIC
pa niso pravno odgovorni za svoja dejanja!
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To so omogočili z uničenjem
90. člena Ustave o Ratifikaciji mednarodnih pogodb
, o tem volivci
ne moremo več odločati na referendomu!
To si
nedvomno želi
pokvarjena Vlada Republike Slovenije — slabše bolj pokvarjene, pritlehne Vlade Republika
Slovenija še ni imela — v bistvu sta takšni obe, prejšnja Vlada in sedanja!
Moderna — ameriški proizvajalec mRNK cepiva tako ne bo odgovoren za posledicami
vakciniranja, čeprav mu že sedaj ni potrebno objaviti sestavin cepiva niti rezultatov
varnostnih študij ki itak ne obstajajo!
Zaradi tega — za Slovence Genocidnega zakona sprejetega na najpodlejši, hinavski način, mor
a odstopiti
celotna Vlada Repubike Slovenije
in kazensko odgovarjati za zločine proti človeštvu, skupaj z tistimi opozicijskimi
političnimi strankami ki so glasovali »ZA«, skupaj s predsednikom Republike Pahorjem!
Tudi Borut Pahor je dobro vedel kaj podpisuje, njegov ameriški kolega pri katerem je na obisku
vsaj 1 krat tedensko — v tistem obdobju aktualni
veleposlanik ZDA na Prešernovi 31
ga je zagotovo dobro pripravil na začetek tistega, kar zdaj po sprejetem in podpisanem
mednarodnem sporazumu z — ne morem verjeti: Medameriško investicijsko korporacijo (IAIC)
in Zakonu neovirano vodi v genocid —
depopulacijo
Slovencev! Vsi skupaj so
velika sramota Slovenskega naroda!
So koristni idioti - vazali gnilih,
psihotičnih
, koruptivnih, kriminalnih, vojno kriminalnih ZDA, katerih vsaka vlada ščiti in varuje interese
Ameriških korporacij, katere financirajo — podkupijo, oprostite:
lobirajo
večino kongresa ZDA!
Attorney: Fake PCR Test Created Fake Covid-19 Pandemic Scandal!
Zahtevo Vlade Republike Slovenije za prisilno maskiranje zdravih ljudi zunaj, distanciranje
zdravih ljudi, zdrave ljudi v karanteno, zaklepanje gospodarstva, prenašamo že od marca letos,
ko je“uspešno organizirala” prvi val prevare COVID-19; nenehna grožnja s prisilnim,
nefunkcionalnim testiranjem PCR
, prisilnim
mRNK vakciniranjem
, je potrebno preklicati, saj je brez pomena! Vseh teh zares čudnih Vladnih ukrepov in Vlade
same in vpletenih “doktorjev” v NIJZ je vsem nam resnično dovolj!

15 / 16

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19
Ponedeljek, 05 Oktober 2020 22:17

Vakcine mRNK Bill — Kill Gatesa je treba najprej preizkusiti na politikih, na Fauciju,
Tedrosu, na
doktorjih v vseh nacionalnih inštitucijah
javnega zdravja in Gates-u samem in seveda gnili «eliti» ZDA: Rockefellerji, Rotschildi,
Du Ponti, Bushi in Morgani! Če preživijo, je vakcina varna. Če ne preživijo, potem so
varne vse države, oziroma Planet!
Moramo stati in obstati skupaj , le tako bomo našli pot med napačno, zgrešeno vendar
splošno priznano »mainstream« medicino
, zavedenimi – koruptivnimi politiki, lažnimi predstavitvami »mainstream« medijev, vladnim
zastraševanjem, grožnjami, frustriranjem in zatiranjem neodvisne misli in delovanja!

Da bi bili zdravi moramo živeti zdravo , ne potrebujemo DARPA čipov , ne potrebujemo vakci
n
Globalne (v glavnem vodeče ZDA) teroristične medicinsko-politične mafije in naših vladnih, pa
EU in ZDA vazalov, tako političnih kot »
doktorskih
«!

Farmacija in zdravstvo

Čas po prvem delu fantomske plandemije COVID-19
Alois Kolar, B.HSc.

Murska Sobota, 29.09.2020.
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