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Dr, Russell Blaylock, významný americký neuro-chirurg, který zavedl nový způsob léčby mozkových
nádorů říká, že nosit roušky je pro zdravé lidi velice nebezpečné. Již na začátku koronavirové epidemie
jsme byli svědky mnoha nesmyslných nápadů, které neměly s vědeckým přístupem vůbec nic
společného. A jedním z nich bylo i nošení roušek. Bylo očekáváno, že takové opatření zabrání rozšiřování
nemocí, ale to očekávání se nepotvrdilo. Článek ZDE.
Ta snaha, ochránit všecky kolem od nákazy by možná byla
chvályhodná, ale přitom se zapomíná na samotné nositele roušek.
Tím, že nemohou správně dýchat a takto vypuzovat své vlastní viry a
bakterie, tyto se začaly usazovat v nosních dutinách, dostaly se do
chuťových nervů a podél nich až do mozku.
Současný virus je poněkud zvláštní; je jiný než ty ostatní. Ti, kteří jsou
infikovaní tak nemají často vůbec žádné příznaky, anebo jsou velmi
málo nemocní. Rizikoví pacienti jsou pouze ti, kteří mají ještě jiné,
přídavné nemoci, lidé těžce nemocní a staří lidé v domovech
důchodců. Naskýtají se rovněž vzrůstající důkazy o tom, že léčba, tak
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jak je přikázána americkou CDC (Center for Disease Control), kdy
pacienty léčí pouze pomocí ventilátoru, podstatně přispívá k počtu úmrtí.
Na bázi 17 studií, které posuzovaly nošení roušek a vliv tohoto opatření na rozšiřování chorob nebyl
zjištěn žádný vliv tohoto opatření na šíření nemocí. Ten, kdo má tuberkulozu, od toho je očekáváno, že
bude mezi lidi chodit pouze s rouškou na obličeji, protože TB je nesmírně nakažlivá nemoc. Ale pro
zdravé lidi je rouška naprostý nesmysl. Takže když CDC a WHO doporučily nosit ochranné roušky na
zamezení šíření koronaviru, neměli pro to nejmenší vědecké opodstatnění. Ta skutečnost, že jednotlivé
vlády nošení roušek nedoporučují, ale PŘIKAZUJÍ ukazuje pouze na to, že nemají nemenší znalosti toho,
o čem ze své pozice síly rozhodují. A ve skutečnosti nám jejich hloupými nápady škodí.
Je rovněž dokázáno, že dlouhodobé nošení roušek způsobuje nositeli nejrůznější zdravotní potíže,
počínaje bolestmi hlavy, hromadění kysličníku uhličitého (astma), hypoxie, neboli nedostatek kyslíku,
mdloby a mnoho dalších, životně nebezpečných komplikací.
Testování koronaviru
Internetový časopis „Natural News“ píše, že testy na koronavirus neukazují pravdivou situaci. „Falešně
kladné“ výsledky, které nejsou mnohými považovány za úkaz infekce v těle, daleko předčí skutečně
kladné výsledky, které zaznamenávají množství infikovaných. To znamená, že čísla zasažených jsou velice
přehnaná a infikovaných je velmi málo. Článek ZDE.
Dosti dobrou ukázku spolehlivosti těchto testů předvedl africký stát Tanzanie. Poslali na WHO
k otestování různé materiály a zjistili, že ty, které byly nalezeny kladné, což znamená, že byly infikovány
koronavirem, byly vzorky z kozy, papaya ovoce a bažanta.

Co vedlo tanzanijského presidenta Johna Magufuli k takovému činu byl vzrůstající počet lidí,
infikovaných koronavirem ve státě, jak je hlásila organizace WHO. Začal tuto organizaci podezřívat, že
není dostatečně důvěryhodná. Proto na ně nachystal léčku a oni se do ní chytili. Poté vykázal organizaci
WHO z Tanzanie. Článek ZDE.
Druhá africká země, která v současné době vyhostila WHO je Burundi. Stát Burundi se chystal k volbám,
kdy chtěli nahradit bývalého presidenta Perre Nikurunziza, který odstoupil v r. 2018, novým kandidátem
a WHO je neustále zrazovala, že nemohou povolit volby na vrcholu chřipkové epidemie. A tak je vyhostili
ze země. Článek ZDE.
Měli bychom se zamyslet. Zdá se, že Afričané mají více zdravého rozumu než my. Nenechali se ošidit
planými řečmi, nenechali se zmást závratnými čísly a jednali jak uznali za vhodné. Nabízí se otázka: čím
to může být, že se chovají moudřeji než celý tak zvaně „kulturní“ svět? Možná nemá každá domácnost
televizi jako u nás?
Ředitelé pohřebních ústavů vypovídají
Průzkum pohřebních ústavů skrze samotné epicentrum koronavirové epidemie, přímo v New Yorku
ukázal, že není vůbec žádná zvýšená úmrtnost. Dále se vyneslo ven, že ať lidé zemřeli na cokoliv, byli
označení jako COVID-19. Takže veškeré úmrtní listy mají na sobě kouzelné slovo: COVID. Ředitel
pohřebního ústavu na Staten Islandu, Lanza, vyjádřil podezření, že snad město New York zkouší takto
získat více podpory od Federální vlády. „Rozhodně je v tom něco politického,“ prohlásil. Článek a krátké
video ZDE.
Protesty v Německu
Tento týden začali lidé v Německu protestovat jak proti rouškám, tak proti politickému distancování.
Krátké video o tomto dala na Youtube stránka „Kontrovers.“ Není jasné, jak dlouho tam toto video
vydrží, protože už teď se zdá být pod útokem a skrze běžnou stránku jede několik druhů scriptu. Z toho
důvodu přikládám pár obrázků. Video ZDE.
Demonstrující se dožadovali svobody, vznášeli paralelu mezi židovskými žlutými hvězdami za Nacismu a
dnešní karanténou. Vyskytovaly se plakáty, zavrhující Billa Gatese a povinné očkování. Policie nabádala
k odstupu 1.5 metru každého z nich, což bylo ignorováno. Lidé se radovali, i objímali, fotografovali a
nemínili se od této činnosti nechat odradit. Protesty se údajně opakují tento konec týdne v Německu na
mnoha místech. Konečně nějaká odezva od ovčanů!
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