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http://www.youtube.com/watch?v=yWWtCenR0jA

https://www.youtube.com/watch?v=yWWtCenR0jA

YOUTOBE je odstranil videoposnetek z obrazložitvijo, da krši pogoje
objavljanja na Youtube.
FACEBOOK GA ŠE NI ODSTRANIL IN GA LAHKO POGLEDATE S KLIKOM
NA FOTOGRAFIJO SPODAJ

Prevod povedanega na tiskovni koneferenci:
"Želim vam toplo dobrošlico na konferenci za novinarje!
Mi zdravniki želimo pojasniti. Da so ukrepi v zvezi s KOVIDOM 19 pretirane. Ukrepi, ki so
uvedeni, da bi preprečili širjenje epidemije, nimajo nobene zveze z virusom. Vprašanje je, kaj se
tukaj v resnici preprečuje? Nimamo kuge. Poleg tega, ta t.i. KORONA virus SARS-KOV-2 je isti
kot vsak sezonski virus gripe, kateri prihaja vsako leto in v tem ni nič slabega. Slabo je, ker mi
živimo v paniki.

Korona panika je inscinirana, to je ena običajna prevara. Zelo pomembno
je, da razumemo, da se nahajamo v središču velikega mafijskega zločina.
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Kot dokaz temu obstajajo določeni intervjuji od npr. prof. doktor Bhakti-a, dr. Wodarg-a in tudi
mene osebno (dr. Heiko Shoning). Že pred štirimi meseci sem na to opozoril. Zato vas lepo
prosim, da delite te video posnetke in jih hranite kot dokaz, če nam odvzamejo še internet.
Pomembne dokaze bomo objavili tudi na naši internetni strani:
https://www.xn--rzte-fr-aufklrung-pqbn68b.de/
Evo en tekst z 8. maja iz enega odličnega časopisa, ki je tiskan v 300.000 izvodih. Na naši
spletni strani
bomo tudi v nadaljevanju objavljali dela, ki se lahko prevzamejo kot pdf dokumenti. Na koncu
vas želimo opozoriti, da ne moremo vedeti, kaj bo vsebovalo cepivo, katerega nam imajo
namero dati. Vezano na to zelo natančne nasvete in dokaze lahko najdete
na
naši spletni stran
i,
kjer se nahajajo tako dokazi kot mišljenja.
Točno pred 6-imi leti je svetovna zdravniška organizacija WHO naredila kampanjo za cepiva v
Keniji, kjer so ampule cepiva skrivaj vsebovale hormon nosečnosti (oksitocin). To pomeni, da so
ta cepiva s hormonom nosečnosti tajno dozirana pacientkam, za kar obstajajo znanstveni
dokazi, ki to potrjujejo. Pa tudi priče in zdravniki ter celo 20 škofov. Vzemite to zelo resno, ker
vas želim opozoriti, da ne moremo vedeti, kaj bodo v resnici vsebovala cepiva. Zaradi vseh teh
razlogov se moramo demokratično vprašati, zakaj takšni drastični ukrepi, ker znanstveni in
medicinski ukrepi že obstajajo, ampak še niso priobčeni javnosti. Toda tukaj se z malo sreče
lahko nekako organiziramo. Hvala in lepo pozdravljeni.
DR. Heiko Shoning
Nemški zdravniki za izobraževanje
In še z njihove spletne strani:
"NAŠ KLIC, KI ŠTEJE PRIBLIŽNO 1.000 ZDRAVNIKOV ZA IZOBRAŽEVANJE
Grozi 100.000 smrti zaradi vladnih ukrepov. Zvezno ministrstvo za notranje zadeve piše o CO
VID-19 v internem listu 4 KM - 51000/29 # 2,
z dne 7. maja 2020; Kvota:
V marcu in aprilu je bilo 90% vseh potrebnih operacij prestavljenih ali neizvedenih. To pomeni,
da zaradi vladnih ukrepov 2,5 milijona ljudi ni bilo oskrbovanih. Torej marca in aprila 2020 ni
bilo operiranih 2,5 milijona bolnikov, čeprav je to potrebno. Pričakovane stopnje smrti ni
mogoče resno oceniti; domneve strokovnjakov temeljijo na številkah med 5.000 in do 125.000
bolnikov, ki bodo umrli / že umrli zaradi preložene operacije."
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Pripis OPS:

KAKO JE S TEM V SLOVENIJI, KJE SO PODATKI, KOLIKO NAŠIH LJUDI NI BILO
ZDRAVSTVENO OSKRBLJENIH ZARADI NORIH VLADNIH UKREPOV???? KJE LAHKO
DOBIMO PODATKE, KOLIKO LJUDI JE ZARADI VLADNIH UKREPOV OSAMITVE KARANTENE – NAREDILO SAMOMOR. KOLIKO SAMOMOROV SO ŽE IN JIH BODO
POVZROČILE STISKE LJUDI, PODJETNIKOV, KER SO IZGUBILI DELO ALI POSLE???
Kdor ljubi RESNICO, nima težav s tem, da jo sprejme, pa je lahko še tako grenka. V tej
povezavi celotno MAFIJSKO PREVARO študiji postavljata na glavo: http://www.gibanje-ops.c
om/dejavnosti-gibanja-ops/alternativno-zdravljenje/1326-dokonno-razkrinkana-prevara-koronaplan-demija-zloin-nad-lovetvom.html

BOMO DOKONČNO REKLI LAŽNIVCEM LAŽNIVCI IN KRIMINALCEM, KI SE
TO GREDO NAD DOMALA CELIM ČLOVEŠTVOM - KRIMINALCI?
ZAKAJ SLOVENSKA MILICA (ŠE) NE POSTANE POLICIJA IN NE ARETIRA
IVANA JANEZA JANŠO IN NJEGOVIH PAJDAŠEV, KI SO SPREJELI
VODENJE TE PREVARE??? KRIMINALNO ZDRUŽBO JE TREBA
KAZENSKO PREGANJATI PO URADNI DOLŽNOSTI IN NAJ OPOMNIMO
ŠEFE MILICE, DA OPUŠČAJO DOLŽNA RAVNANJA, ČE TEGA NE STORIJO,
KAR JE KAZNIVO DEJANJE.
DELITE!
Ekipa OPS
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