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Tények

A Covid 19 vírus létezik
A világ minden zugába eljutott
Emberek halnak bele a Covid 19 vírus által okozott
szervezeti problémákba – mert ugye NEM a vírusba halsz bele,
hanem az általa keltett rombolásba, csakúgy, mint az influenza
vírusnál.
Egy vakcina csodákra lehet képes pl; Tetanusz, ha az
ténylegesen hatékony, és a megfelelő úton és módon a
megfelelő személyeknek és a megfelelő alkalommal van
beadva.
A járvány megelőzésére létrehozott, rendelkezések
rengeteget segítenek, ha azok igaz, valós tényeken alapuló
információkra épülnek, és a körülményeknek megfelelően
vannak kialakítva, szabályozva, rendeletbe hozva.
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A miértje ennek a könyvnek, hogy betekintést ajánljak arról a
sokak által NEM ismert összefogásról, s annak mozgató
rugójaként szereplő személyekről, akik a mostanra “közös
ellenségnek” avagy ahogy én szeretem őket hívni a “sötét
oldalnak” lettek kikiáltva. Akik annak rendje s módja szerint
szidva,
pocskondiázva,
elnyomva,
elhallgattatva,
ellehetetlenítve, szinte üldözve kell, hogy mindennapi életüket
éljék abban a huszonegyedik században, ami a demokráciát,
mint szabad személyi jogokat, szólásszabadságot élteti,
prédikálja s tűzi ki zászlójára. Az ”immorális” Covid 19 vakcina
ellenzőkről, kritikusokról, a megszorítások és intézkedések
hatékonyságának megkérdőjelezőiről.
Kik ők? Miért teszik, amit tesznek? Mi motiválja őket?
Ugyanakkor említést kap a másik “morális”, azaz az állam
által követelt megszorításokat, s minden vakcinával kapcsolatos
közleményt, adatot, információt elfogadó oldal is.
Kik ők? Miért teszik, amit tesznek? Mi motiválja őket?
Majd megkérem, hogy mind az immorális és morális csoport
nézzen a tükörbe velem, s elemezzük ki, mit is látunk benne.
Ne várj hosszú, költői, művészi betűvetést. A következő
oldalakon egyszerűen, logikusan, “könnyen fogyasztható”
módon tárom eléd mindazt, ami az okozója annak, hogy bárki a
szívében akár a legapróbb gyűlöletet, keserűséget, haragot
érezzen a “másik” fél iránt. Teljesen mindegy melyik oldalhoz
tartozol, mert MINDKÉT félnek fel kell ébrednie abból a
ragacsos, lélekölő állapotból, ami lassan-lassan tönkreteszi
társadalmunkat.
Én NEM Magyarországon élek, hanem Ausztráliában.
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Ez a tény sokaknak szélsőséges lehet, s gyanakodásra adhat
okot. Ugyan mi közöm van akkor ahhoz, hogy mi történik
Magyarországon, s mit is tudok én az ottani helyzetről?
Mindamellett, hogy egyetlen személyen kívül TELJES
családom ott él …
Vissza kérdeznék:
Te mit tudsz a hazádban történtekről és az azok hátterében
megbújó tényekről?
Ahogyan a magyar híreket, s weboldalakat kutatom
aprólékos és fáradságos munkával, én azt látom, hogy a „másik”
a „sötét oldalnak” semmi, de semmi teret nem adnak. A teljes
lakosság légmentesen el van zárva egy óriási információ
halmaztól. Ez tisztan látszik abból, hogy Magyarország
legfüggetlenebbnek kikiáltott és a szólásszabadságért emberi
jogokért az utolsó vérükig harcoló, és általam nagyra becsült
hírportáljai is csak szomorú fejcsóválással, lenézéssel,
folyamatosan pocskondiázó, degradáló kritikával illet minden
„máshogyan” gondolkodót. Legyen az eddig tisztelt és
megbecsült szakértő, vagy „csak” átlag magyar ember.
Viszont.
Az még a magyar hírekbe is eljutott, hogy Ausztrália és ÚjZéland két olyan ország, ahol a megszorítások sokkal drákóiabb
mértékűek bármely európai országhoz képest.
Ausztrália a legtöbb magyar szemében, szívében egy
földrajzilag gyönyörű álomország, ahol jólét, béke, s tökéletes
demokrácia, azaz személyi szabadság létezik.
Ahol a korrupció minimális, s az emberek kimondhatják
mindazt, ami a szívüket nyomja, s a politikusok meghallgatják
azokat.
Tizennyolc éve élek itt.
Én is igy hittem.
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És igy is éltem egészen 2019-ig. S velem együtt huszonöt
millió ausztrál.
Most 2021. novembert írunk.
A demokrácia most arról szól, hogy amit az állam mond, azt
mind el kell fogadnunk, és aki meg meri kérdőjelezni a
döntéseket, azt most már rendőrségi erőszakkal el lehet zárni.
Csak a minapi hírekben jelent meg, hogy éppen egy új törvény
elfogadását kezdeményezik, amely kimondja, hogy „Bárkit be
lehet majd börtönöztetni, aki ellentmond a kötelező
vakcinának”. Állítólag csak speciális esetekre vonatkozik majd,
… de … érdekes a megszövegezés mert a „Bárki” az nagyon
tág és nyitott értelmet ad ahhoz, hogy ténylegesen bárkit
lecsukjanak.
Ugyancsak. Az összes rádióállomás és természetesen
televízióállomás – egyetlenegy a Sky News kivételével - csak és
kizárólag állami adatokat, információkat sugároz.
Úgy kb. 2020. közepe óta megszűnt bizonyos, külföldön
történt események sugárzása.
Mit is értek ez alatt?
Európa pár országában, Amerikában - ahol az ott élő
emberek ismerik jogaikat, s élni is szeretnének velük -,
folyamatos protestálások, és egyre nagyobb tiltakozó
megmozdulások történnek azt követelve, hogy hallgassa meg
az állam az ő általuk összeszedett információkat, s hogy ne
vegyék el a szabad szólás és most már a normális élethez való
jogaikat.
Az ausztrál sajtóban, médiában ezekről a megmozdulásokról,
amik mostanra százezres tömegeket vonzanak, SEMMIT nem
lehet hallani. Az alapban szenzációhajhász média furcsa módon
teljesen megszüntette a világon a covid 19 által hozott
mandátumok, megszorítások okozta problémák közvetítését.
TELJES MÉRTÉKBEN. Eddig nagy eséllyel a hírekbe kerülhetett
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egy személy, ha udvariatlanul eltüsszentette magát - mondjuk
Németországban - és a rendőrséggel szembeszállt utána.
Most ezrek és ezrek vonulnak az utcára, s sokszor a
rendőrség is fellép ellenük.
NULLA hír róla.
IZRAEL: 2020-ban a vakcina kijövetele utáni hosszú-hosszú
hónapokig a csapból is Izrael folyt. Izrael elérte az 50 százalékot,
Izrael elérte a 60 százalékot! Nézzétek, mit tesznek érte! Milyen
szenzációsak! Példaképek, mint egy logikus, a vírus leküzdését
a legkomolyabban vevő, és az igaz ügy érdekében összefogó
nemzet. Izrael elérte a 65 százalékot! Hogyan csinálják?!
Bámulatos! Milyen szerencsések, hogy egy kompetens politikai
vezetésük létezik!
2021. november; Izrael már úgy fél éve NINCS a hírekben.
EGYÁLTALÁN!
Abba a pillanatba, hogy a harmadik, új vírus hullám elindult
náluk, és letarolta az országukat, már NEM voltak jók az ausztrál
médiának. Akár hiszed akár nem, de a televíziós hírekben
megszűntek létezni.
INDIA: 2021. eleje. Tragédia! Szörnyűség! Szegény nép! Mi
lesz most velük?! Indiában eddig soha nem látott mennyiségben
fertőződtek meg az emberek. Az állam nekiállt a vakcinázásnak
őrült sebességben és mennyiségben. Micsoda kormány!
A csapból is…
2021. november; Mivel az indiai állami egészségügyi
hatóságok bevezettek többek között olyan alternatív
gyógyszereket, mint az ivermectin, hydroxychloroquine az
erősen tünetes, illetve a cink és multivitaminok használatát az
enyhén tünetes esetek kezelésére és azok otthoni használatára,
többé már nem esik szó Indiáról az ausztráliai híradókban! Pedig
csodájára járnak annak, hogy a milliós esetek száma őrült
iramban lecsökkent. NULLA hír erről is! Pedig, ha bárki az Indiai
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Egészségügyi Hivatal weboldalára kattint láthatja, olvashatja
ezeket a HIVATALOS híreket.
2021. novemberében az 1,398,679,859 lakosságuk
mindössze 22.47%-os oltottsággal egy 180-as covid halálozási
listán a 108. helyen állnak. Mortality Analyses - Johns Hopkins
Coronavirus Resource Center (jhu.edu)
Ivermectin tablets to be distributed among Uttarakhand
residents to prevent Covid, says state govt - Coronavirus
Outbreak News (indiatoday.in)
De, ami a legelképesztőbb s legmeghökkentőbb, hogy még
az itthoni ausztráliai történéseket sem teszik bele a híradókba.
Itt most a szinte mindennapos tiltakozó megmozdulásokról
beszélek. Legalábbis az utóbbi másfél évben így volt. A mostani
hétvégén Sydney-ben és Melbourne - ben szervezett békés
felvonulások már belekerültek a híradókba, még ha csak
nagyon röviden is, mert mindkét városban SZÁZEZREK
tüntettek. Ez már túl nagy szám és tömeg volt az állami média
számára. Lehetetlen volt nem hírt adni róluk. Amig „csak”
tízezres vonulások voltak, egy árva szó nem esett szinte egyikről
sem.
Mi is csak úgy tudtunk az összes fentiekben említett külföldi
és belföldi eseményekről, hogy a facebookon a menetelésen
résztvevők tonnányi videot raktak fél erről, illetve az említett
országok Izrael és India lakosai osztják meg az eseményeket
velünk.
Mivel a hírek valósak, igazak a facebook NEM tiltja, vagy veszi
le ezeket. Mert legalább ennyire még ők is korrektek.
Ausztráliában egy átlagember, aki csak a televíziós híreket
nézi, teljességében tudatlan arról, hogy mi is történik körülötte
és a nagyvilágban.
Vagyis, ha te egy átlag ausztrál ember vagy, akkor fogalmad
sem lehet arról, hogy bárki, bárhol a VILÁGON megkérdőjelezi
a vakcina gyártó vállalatok döntéseit, információit. Mert, mint
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tudjuk - vagy sokan talán nem -, hogy minden hivatalos állami
egészségügyi döntéshozás kizárólag általuk történik.
És mindez a világ egyik legdemokratikusabbnak kikiáltott
országában történik!
Én ezeket a tényeket - amiket saját magam meg is élek vettem alapul ahhoz, hogy ki merjem mondani azt, hogy nagy
valószínűséggel Magyarországon is nagyon hasonlóak lehetnek
az információ elzárások, állami cenzúrák.
MINDEN adat, információ mit leírva látsz majd, hivatalos Fact
Checked azaz az államok által szigorúan felügyelt, igazolt, és
mindenki számára elérhetőek. Az elérhető oldalak mindig fel
lesznek tüntetve.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a legtöbb információ angolul
található csak meg. Magyar nyelven minimális ilyen adat létezik,
ami ugyancsak rámutat az egyik lényeges problémára;
INFORMÁCIÓHIÁNY fontos történésekről, esetekről a világon
mi a Covid 19 – cel kapcsolatos.
Én személy szerint gyűlölőm a mostani, egyre távolodó
felekre szakított életünket. Egyszerűen nem tudom ép ésszel
felfogni, hogyan is jutottunk el idáig? Illetve tudom, csak nagyon
nehéz elfogadni az igazságot. Pedig elengedhetetlen ahhoz,
hogy elinduljunk a békesség irányába.
A gyűlölködés, megalázás, kitaszítás, ellehetetlenítés, az
egymás ellen áskálódás olyan mértéket ért el, mely bizonyos
személyiségeknek egy rettenetes rémálom megismétlésének
kezdetét érezteti.
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Ám most álljunk meg és hagy tegyem fel azt a kérdést, amit
szinte minden „morális” a vakcinát és a rendeltetéseket
elfogadó ember feltesz magában.
Mit gondolnak a vakcina és a rendelkezéseket ellenző,
megkérdőjelező emberek?
Mi a logika a gondolataik mögött?
Hosszas töprengés után úgy döntöttem, hogy a legjobb és
legösszetettebb válasz erre a kérdésre egy levélben található
meg, amit az Új-Zéland miniszterelnök asszonyának Jacinda
Ardern-nak írt egy anyuka Jo Wright.
Mivel a levél angol nyelvezetű így természetesen
lefordítottam.
Az eredeti levelet a könyv végen találhatod. Minden fordítási
hibáért felelősséget vállalok!

Levél az Új Zealandi miniszterelnök
asszonynak Jacinda Ardern-nak.
„Az összes vakcinát figyelembevéve, amit az életemben
kaptam, mint a tetanusz injekciók, kanyaró, mumpsz,
gyermekbénulás, agyhártyagyulladás, tbc-oltások stb.…
Soha nem hallottam még ennyi hazugságot és megtévesztést
egy olyan vakcinával kapcsolatban, amely azt mondja, hogy
maszkot kell viselnem és társadalmilag távolságot kell tartanom,
még akkor is, ha teljesen beoltottak, és hogy még akkor is
elkaphatom vagy terjeszthetném a vírust, ha teljesen beoltottak.
11

Vakcinamentes & Egészséges
Soha nem kellett teszteket elvégeznem, amikor teljesen
egészséges voltam mindenféle tünetek nélkül. Soha nem
vesztegettek meg az intézmények, létesítmények, vállalatok,
üzletek, hogy a vakcina fejébe nyaralást, készpénzes díjakat,
utazási pontokat, nyerhetek.
Soha nem kellett aggódnom szívbetegségek, neurológiai
rendellenességek, vérrögök és sok más miatt! Az elhalálozás
miatt sem. Soha nem fenyegetett meg erőszak alkalmazásával
a kormány, a munkaadók, a rendőrség és a katonaság által,
ahogy azt a tengerentúlon láthattuk, láthatjuk.
Soha nem ítéltek meg a barátaim vagy a rokonaim, ha nem
adattam be. Soha nem diszkrimináltak az utazási vagy más
mindennapi szolgáltatások amiatt és olyan pontig, hogy nem
tudtam vásárolni vagy eladni Nélküle. A fent felsorolt
vakcináknál soha nem mondták nekem, hogy rossz ember
vagyok, mert nem adattam be őket, vagy akár azért is, mert
beadattam őket.
Még soha nem láttam olyan vakcinát, amely veszélyeztette
volna a családtagjaim és / vagy közeli barátaim közötti
érintkezést olyannyira, hogy tönkreteszi a velük való
kapcsolatomat.
Soha
nem
láttam,
hogy
politikai
haszonszerzésre használták volna. Soha nem láttam olyan
vakcinát, amely hét napi és huszonnégy órás tömegtájékoztatási
reklámot és promóciót igényelt volna az ember által ismert
minden médiában.
Ugyancsak, ott vannak a különböző vakcinamárkák keverései
és egyeztetései, amire az egyik napon azt mondják, hogy
rendben van, ha csinálod, majd másnap azt mondják, hogy ne
tegyed (a tengerentúlon).
Még soha nem láttam, hogy egy vakcina veszélyeztetné
valakinek a megélhetését, és megszüntetné a munkáját. Még
soha nem láttam olyan vakcinát, amely lehetővé teszi egy 12
éves gyermek beleegyezését, s hogy az felülírja a szülő
12
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beleegyezését (ez önmagában felháborít engem). Végül, az
összes vakcinára vonatkozóan, még soha nem láttam olyan
vakcinát, mint ez, amely diszkriminálja, megosztja és megítéli a
társadalmat. Rengeteg információt cenzúráznak, törölnek és
távolítanak el az internetről és a közmédiából!
Rengeteg orvost, egészségügyi szakembert, rendőröket és
tudósokat cenzúráznak és eltiltanak attól, hogy felszólaljanak,
vagy jogos kérdéseket tegyenek fel, amikor megkérdőjelezik,
hogy mit tehetnek, vagy nem tehetnek az emberek! Különösen,
ha a közmédiáról van szó.
Soha nem ismertem olyan vakcinát, amely az összes
gyógyszeripari vállalatot mentesítette minden felelősség alól,
még akkor is, ha mindenkit megöl, mégpedig olyan pontig, hogy
egyetlen életbiztosítás sem fedezi!
Ez egy erős és jó vakcina mi srácok? Megtesz Mindent! amit
a fentiekben említettem. Csak éppen AZT nem teszi, amit tennie
kellene, hogy MEGKÜZDJÖN A PANDÉMIÁVAL … akkor mi a
fenének adassam be?”
Jo Wright

Hogyan is juthattunk el idáig?
Ily szétszakadva, megosztva.
A fenti levél egy jó magyarázat, DE … NEM a forrása annak,
ami a két oldalt mozgatja. A levélben leírtakról vitatkozik már
másfél éve a „jó” és a „rossz”.
De mindez csak a felszín.
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Mi van alatta?
Az igazi mozgatórugó? A tiszta és megkérdőjelezhetetlen
igazság a két fél érzései, gondolatai mögött? Most és itt azokról
a milliárdnyi lelkekről beszélek, akik az áldozatai ennek a világot
behálózó Covid 19 járványnak. Azokról, akik közé te és én is
tartozunk.
Én tudom mi a válasz. Biztosan sokan mások is a szívük
mélyén.
Tudom miért és mi is az alapja annak, ahogy a morális és
immorális fél gondolkodik.
Itt és most leírom neked, s még nagyon sokszor megteszem
majd, mert ez a két szó bele kell, hogy vésődjen agyunkba.

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
Miért is?
A “morálisak” szeretik, s aggódnak családtagjaikért,
barátaikért, s legtöbbjük minden emberi lélekért e bolygón.
Pontosan ezért megtesznek mindent, hogy megvédjék
szeretteiket, embertársaikat, s elítélnek mindent, s mindenkit ki
annak útjába áll.
Az “immorálisak” szeretik, s aggódnak családtagjaikért,
barátaikért, s legtöbbjük minden emberi lélekért e bolygón.
Pontosan ezért megtesznek mindent, hogy megvédjék
szeretteiket, embertársaikat, s elítélnek mindent, s mindenkit ki
annak útjába áll.
Ez ilyen pofon egyszerű!
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Mindkét tábor szeretetből, és gondoskodásból mondja, nem
mondja, cselekszik, nem cselekszik, ellenzi vagy egyetért
mindazzal, ami az elmúlt évek alatt történtek, s amik a mai
napokban történnek s fognak történni velük.

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS

Megoldás?
Mit lehet tenni?
KOMMUNIKÁLNI. Információt adni és kapni, beszélgetni,
csevegni, csetelni, társalogni, diskurálni, cseverészni, trécselni,
traccsolni, dumcsizni, dumálgatni, tereferélni, eszmét cserélni,
párbeszédet folytatni. Punktum!
Ismerős? Szó szerint, szinte MINDEN gondnak alapja, ha
NEM kommunikálunk. Olyan egyszerűen hangzik.
De miért is NEM tesszük ezt meg?
• A kommunikálásra váró információ nyomasztóan,
fárasztóan nagy
• A kommunikálásra váró információ mennyisége
elégtelen
• A kommunikálásra váró információ hibás, érthetetlen
15
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• A kommunikáció egyoldalú, nincs engedélyezve, vagy
hiányzik az értékelési, hozzászólási lehetőség
• BIZALMATLANSÁG a kommunikációra szánt információ
és EGYMÁS iránt!
Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk egymással kommunikálni,
nem kell szeretni, egyetérteni mindazzal, amit a másik mond,
ajánl, értékel. Viszont muszáj, hogy félretegyük megítéléseinket,
és visszafogjuk hibáztatásunkat, kritikánkat ahhoz, hogy teljesen
megértsük őket.
A legnehezebb, de sikeresen végrehajtott kommunikáció
gyakran vezet amúgy valószínűtlen kapcsolathoz.
Hogyan lehet megváltoztatni a felek gondolkodását?
NEM szükséges és szinte lehetetlen megváltoztatni egy
személy gondolkozását, ha az olyan erős és tiszta forrásokból
fakad, mint a Szeretet és Aggodalom.
Inkább egy kölcsönös megértésre kell törekedni. Ha ez a
legelejétől tisztázva van, akkor egy hatalmas érzelmi terhet,
elvárást veszünk le mindkét fél tagjairól. Gyermek-lépéseket
tegyünk, s ne azonnal futni akarjunk!
Lehet-e egyáltalán megmenteni, s ismét “Covid – 19 előtti”
állapotba juttatni ezt a jócskán félrecsúszott társadalmi
helyzetünket?
Biztos, hogy azt akarjuk? Személyes véleményem szerint, ha
ügyesen sikerül kommunikálni, akkor SOKKAL többé, jobbá
tehetjük társadalmi életünket!
A közhely, hogy; “minden rosszban van valami jó is”
tökéletesen ideillik.
16
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Használjuk fél ezt a történelmi pillanatot, hogy tanuljunk, s
fejlődjünk általa.
Higgyük el, hogy; “Vihar után mindig kisüt a nap”

Közellenség
Eljött az ideje, hogy végre belevágjak abba a témába, ami miatt
a legtöbben olvassák e sorokat.
Ki is az a “közellenség” az immorális “Sötét oldal”, akik
képesek megkérdőjelezni a hivatalos állami rendelkezéseket, s
a vakcina gyártó vállalatok által kiadott információkat.
A megkérdezett emberek legnagyobb százaléka szerint:
• Tudatlan, elhízott, magányos, TV-t bámuló, konspiráció
imádó, önző, “fotelszaki”. Általában férfi személyre gondolnak.
• Sikeréhes, magamutogató személy ki csak önmagára
gondol. Kinek a “Fénypontba lenni bármi áron” a legfontosabb.
Ugyancsak általában férfi személy.
• Butácska, könnyen befolyásolható, elszigetelten élő
idősebb személyek. Idős urak, hölgyek.
• Sikeréhes,
de
eddig
területükön
sikertelen,
megkeseredett, kutató, orvos, gyógyász.
• Pénzéhes és mindent bevállaló üzletemberek, jogászok,
ügyvédek.
17
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• Kígyóbűvölők, természetgyógyászok,
hozzájuk hasonló “Sámánok” …
Elkeserítő.

és

minden

Én jó párszor végigolvastam a listát, de csak nem találom
magam és bárkit azokból a – most már – tizezrekből, akik a
“sötét oldalt” éltetik, cipelik a vállukon. Nem is beszélve azokról
a – most már – milliókról világviszonylatban, akik csatlakoztak a
mozgalomhoz.

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
Az igazság?
Mielőtt elkezdném a nevek sorolását ismét szögezzünk le pár
dolgot!

A Covid 19 vírus létezik
A világ minden zugába eljutott
Emberek halnak bele a Covid 19 vírus által okozott
szervezeti problémákba, mert ugye NEM a vírusba halsz bele,
hanem az általa keltett rombolásba, csakúgy, mint az influenza
vírusnál.
Egy vakcina csodákra lehet képes pl; Tetanusz, ha az
ténylegesen hatékony, és a megfelelő úton és módon a
megfelelő személyeknek és a megfelelő alkalommal van
beadva.
A járvány megelőzésére létrehozott rendelkezések
rengeteget segítenek, ha azok igaz, valós tényeken alapuló
18
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információkra épülnek, és a körülményeknek megfelelően
vannak kialakítva, szabályozva, rendeletbe hozva.

A fentieket kérem, hogy jól jegyezd meg! Mert mi, a „sötét
oldal” tagjai 99% - ban ezt hisszük és véljük!
Ezt nagyon fontos figyelembe venni, mert a „morális” oldal
teljességében meg van győződve arról, hogy „mi” figyelmen
kívül hagyjuk az alaptényeket, igazságokat. Figyelmeztetés!
FAKE NEWS!!
A listámon található MINDEN tudós, orvos, ügyvéd,
szakember és a listán fel nem sorolt több millió személy, aki a
világmozgalomhoz tartozik, pontosan megértjük milyen jó
dolog, ha egy vakcina létezik és működik!
Sajnos a mindennapi hírekben – itt Ausztráliában, és ahogy
látom Magyarországon is – kizárólag a fennmaradt 1% - ot
kérdezik, interjúvolják meg. Azokon meg jót röhög mindenki.
Mi is!
Ismerős a taktika? Hát persze! Minden választási kampány
alapja az ellenzék tudatlanságának, megbízhatatlanságának,
„idiótaságának” bemutatása.
Én még NEM láttam, hallottam olyan interjút az itteni hírekben
egyetlen TV, rádió csatornától, állomástól sem, ahol az én
listámról BÁRMELYIK személyt is megkérdezték volna a
világjárványról.
Pedig ők a „főkolomposok” és szívesen adnak interjút
bárkinek, DE főleg állami TV csatornáknak.
Miért is van ez?
Hol van a demokratikus, „üljünk le egy kerek asztalhoz” való
hozzáállás PONTOSAN akkor, amikor az egész világot érintő
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problémáról beszélünk, s ahol a TELJES összefogásra való
törekvés lenne a legfontosabb feladat?
Ehelyett az ausztráliai kormány MINDENT elkövet, hogy a
vakcinamenteseket teljességében elzárjak, kizárják a
társadalomból.
Az alábbi linkre kattintva láthatsz egy olyan reklámot, ami
arról szól … hogyan érjük el, hogy a vakcinátlan családtagokkal
NE kelljen találkozni KARÁCSONYKOR!!! How to deal with
unvaccinated family members this Christmas | 7NEWS YouTube
Nincs mit hozzátennem. A gyomrom fordul fel tőle. DE!
Akkor is elismerem, hogy a reklámot készítők és a bemondók
mind;

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt cseleksznek úgy ahogy. Ezt a tényt soha ne felejtsük
el!
Rendben. Térjünk vissza a listához.
A sok száz közül csak pár, az én nézeteimre nagy hatással
bíró személyt fogok kiemelni.
Legelsőnek a számomra és a „sötét világ” számára az egyik
legfontosabb személy;

Dr. Reiner Fuellmich, a Deutsche Bank és a Volkswagen
elleni korrupciós perekről ismert vezető német ügyvéd, aki
jelenleg a Covid 19 német vizsgálóbizottság tagja is.
Az ő vezetésével több mint 1000 ügyvédből és több mint
10000 orvos szakértőből álló csoport bírósági eljárást indított a
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CDC, a WHO és a Davosi Csoport ellen, emberiség elleni
bűncselekmények miatt. Link itt található. Dr. Reiner Fuellmich’s
Class Action Lawsuit – America's Frontline Doctors
(americasfrontlinedoctors.org)
Én próbáltam a doktorról információt találni magyar
oldalakon. Sehol semmi. De ez így van az ausztrál és világ
weboldalain is. Pedig ez az úr és a hatalmas ügyvédi és doktori
csapata már sikeresen perbe fogta a kanadai, amerikai, és
néhány európai államot. ÁLLAMOT! Itt egy szót nem hallani róla.
Érdekes, mivel ő az egyik legmeghatározóbb személyiség, aki a
„sötét oldal” mozgalma mögött áll. Ő az, akinek a csapata révén
már nem csak beszélünk a problémákról, de már jól
megszervezett, komoly ügyvédi és orvosi, tudományosan
bizonyított tényekkel pert indítottak az Egészségügyi
Világszervezet ellen is!
Link itt található. Megjegyzés hozzá; az úr a videó legelején
NEM dr. Reiner! Az úr csak bevezetésként szolgál. Dr. Reiner a
videón 1.38 – kor jelenik meg. Reiner Fuellmich update – We
are starting to win in the courts!!! – Awake Canada
Dr. Reiner Fuellmich. Egy jóakaró személy és vele együtt ezer
ügyvéd és 10.000 orvos, akik ugyancsak …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt állnak szembe az általuk problémásnak ítélt Covid 19
vírus és járvány kezelésekhez.
A második legfontosabb vezérszemélyiség …

Dr. David Martin Phd nemzeti hírszerzési elemző, az
IQ100 Index alapítója. Hosszú éveken keresztül bízta meg őt az
amerikai kormány, hogy felügyelje az orvosi kutatásokat,
21
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beleértve az új gyógyszerek, vakcinák fejlesztését, vírusokkal
való kísérletezéseket.
Ugyancsak ő az egyik legvitatottabb és cenzúrázott
dokumentumfilm vezető hangja az interneten.
“A borzalmak, amelyeknek most tanúi vagyunk a gonosz
kevesek kapzsisága miatt, napról napra egyre nyilvánvalóbbá
válnak.” Dr. David Martin, PhD, beszélt 2021. november 5-én a
Wise Traditions Conference 2021-en, és nagy expozét készített
a pandémia szervezőinek nevével, nyomaival és pályáival. Link
itt található. Hosszú, de hihetetlen, és, ami a legmegdöbbentőbb, hogy MINDENT mit mond HIVATALOS
DOKUMENTUMOKKAL tud alátámasztani! Dr David Martin:
Who THEY Are: The Names and Faces of the People Who Are
Killing Humanity – Forbidden Knowledge TV
David Martin Phd egy jóakaró személy, aki …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekhez.

Luc Montagnier. Francia Nobel díjas virológus, a HIV vírus
felfedezője. Véleménye szerint a vakcina felgyorsítja az amúgy
természetes, de hosszabb időtartalom alatt kialakuló vírus
elmagányosodást. Szerinte minden vírus mutálódik egy idő
után. Ez a természet, a vírus élni akarásának rendje. Ha
természetes úton hagyjuk a vírusokat mutálódni, akkor az
ember immunrendszere képes velük lépést tartani. Ahogy ezt
teszi
a
hétköznapi
influenzával
is.
Egészséges
immunrendszerről beszél! Nyomozási eljárást indított az
International Cirminal Court (ICC) – Nemzetközi Bűnügyi
Bíróság Hágában – 2021. áprilisában az Egyesült Királysággal
22
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szemben, a nukleárkardiológus Dr. Richard M. Fleming, és Dr.
Kevin W. Macain, ideggyógyászati kutató idegbetegséggel
foglalkozó specialista közreműködésével.
Luc Montagnier egy jótakaró személy, aki a …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekkel.

Dr. Peter McCollough. Az egyik legpublikáltabb
pandémia szakértő, aki 51 hivatalosan is elfogadott
publikációban beszél a fertőzésről annak kezeléséről és
megelőzéséről.
Tünetmentes személyeket NEM szabadna tesztelni. A PCR
teszt félrevezető és bizonyítottan sokszor hibás eredményt
mutat.
A természetes immunvédettség robosztus, teljes és kitartó.
Az ellenkezőjét állítani felesleges félelmet okoz. Ha pedig
egyszer átestél a víruson, akkor szinte biztos, hogy nem fogod
elkapni ismét. Még a variánsokat sem. Ilyen esetek bár
létezhetnek, rendkívül ritkák. A CDC Amerikai Központi Járvány
ügyi Hivatala megerősíti ezt a weboldalukon.
A covid 19 vírus - mindegy melyik variánsáról is van szó könnyen és otthon is kezelhető. Nyomatékosan kijelenti, hogy
ha az emberek abban a pillanatban, hogy bármiféle tünetet
észlelnek, és azonnal kezelnék magukat, az 85% - ban
csökkenthetné a kórházba jutási arányokat. Csakúgy, mint a
normál influenzánál, ha időben fellépünk, teszünk ellene, 85% kal kevesebben kerülünk kórházba tőle.
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A jelen Covid 19 vakcinák elavultak, s nem hatásosak a
variánsok ellen. Ezért ebben az állapotukban kiemelkedő
mennyiségű halálozást és sérülést okoznak.
Dr. Peter McCollough egy jóakaró személy, aki …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekkel.

Dr. Robert Malone ő fedezte fel az in vitro és in vivo RNS
átjárást, és találta fél az mRNA platform technológiát, miközben
1988-ban a Salk Intézetben dolgozott. Így őt nevezhetjük a
modern mRNA vakcinatechnológia atyjának. Azoknak az mRNA
vakcináknak, amelyekkel a gyermekeinket oltatjuk mindenhol a
világban. Illetve a technológiát, amit a mostani Covid 19
vakcinákhoz használnak. A kezdeti szabadalmi bejelentéseket
1988-1989-ben publikálta. Dr. Malone 1988-ban és 1989-ben a
DNS-vakcinák feltalálója is volt. Ez a munka több mint 10
szabadalmat és számos publikációt eredményezett, és mintegy
7000 idézést hozott erre a munkára.
Az mRNA feltalálója kijelentette, hogy még mindig nincs
elegendő adat ahhoz, hogy bárki megalapozott döntést hozzon
a vakcinák beadásáról. "elfogult vagyok, hogy az előnyök
valószínűleg nem haladják meg a kockázatokat" a fiatalabbak
számára, akiket arra ösztönöznek vagy köteleznek, hogy
adassák be a vakcinát. "Elmondhatom, hogy a 18 éves és annál
fiatalabbak kockázati-haszon aránya nem indokolja a
vakcinákat, és nagyon jó esély van arra, hogy nem indokolja a
vakcinázást ezeknek a nagyon fiatal felnőtteknek" - tette hozzá.
Miután felszólalt a Covid 19 vakcina ellen, minden média
platformon próbálják letoltatni őt.
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Érdekesség. Wikipédia 2014 - ben az RNA vakcináról, ahol
még Robert Malone neve szerepel, mint feltaláló. RNA vaccine
- Wikipedia (archive.org)
Wikipédia 2021. November. Ha beütöd, hogy RNA vaccine a
következő jön ki: mRNA vaccine - Wikipedia. mRNA vakcina! és
egyetlen szót nem lehet találni arról ki, és hogyan fedezte fel.
SEMMILYEN név nem szerepel a leírásban, csak intézmények
és társaságok.
Dr. Robert Malone egy jóakaró személy, aki …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
…miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekhez.

Dr. Pierre Kory a grenadai St. George's Egyetemen
diplomázott MD-vel 2002-ben, és rezidens és ösztöndíjas
képzést végzett a kritikus ellátásban és a tüdőgyógyászatban.
Klinikai rotációt végzett a Weill Cornell Orvostudományi
Egyetemen.
A COVID-19 világjárvány korai szakaszában Kory támogatta
a szteroidok és véralvadásgátlók növekvő dózisának
használatát a kórházakban COVID-19-ben szenvedő emberek
számára. Kory más gyógyszereket is használt a kezelési
rendjeiben, beleértve a famotidin és az intravénás C-vitamint.
Kory az ivermektin használatának vezető szószólója lett a
világjárvány során, arra is rámutatva, hogy annak valódi
hatékonyságát elnyomják a "tudomány istenei", akik
monopolizálni akarják a tudományos információkat.
Dr. Pierre Kory egy jóakaró személy, aki …
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SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekhez.

Dr. Geert Vanden Bossche PhD, DVM. Dr. Geert Vanden
Bossche DVM-jét a belgiumi Genti Egyetemen szerezte,
virológiai PhD fokozatát pedig a németországi Hohenheimi
Egyetemen. Belgiumi és németországi egyetemeken tartott
adjunktusi kinevezéseket. Akadémiai pályafutása után Geert
számos vakcinagyártó vállalathoz (GSK Biologicals, Novartis
Vaccines, Solvay Biologicals) csatlakozott, hogy különböző
szerepeket szolgáljon a vakcina a késői vakcina fejlesztésben.
Geert ezután csatlakozott a Bill & Melinda Gates Alapítvány
Global Health Discovery csapatához Seattle-ben (USA) vezető
programfelelősként; Ezután a Globális Oltóanyag- és
Immunizációs Szövetséggel (GAVI) dolgozott Genfben, mint az
Ebola Program vezető menedzsere. A GAVI-nál nyomon követte
az Ebola vakcina kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. Ő
képviselte a GAVI-t más partnerekkel, köztük a WHO-val, hogy
áttekintse az Ebola elleni küzdelem terén elért előrehaladást, és
terveket készített a globális világjárványra való felkészültségre.
2015-ben Geert megvizsgálta és megkérdőjelezte a WHO által
Guineában végzett gyűrűs vakcinázási kísérletekben használt
Ebola vakcina biztonságosságát. Kritikus tudományos
elemzését és jelentését a WHO által a Lancetben 2015-ben
közzétett adatokról az Ebola oltási programban résztvevő
összes nemzetközi egészségügyi és szabályozó hatóságnak
elküldték. Miután a GAVI-nak dolgozott, Geert csatlakozott a
kölni
Német
Fertőzéskutató
Központhoz,
mint
a
vakcinafejlesztési iroda vezetője. Jelenleg elsősorban
biotechnológiai/ vakcina tanácsadóként szolgál, miközben saját
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kutatásokat végez a Natural Killer sejtalapú vakcinákkal
kapcsolatban.
Vanden Bossche tudományos érvelése a következő; a
jelenlegi COVID-19 vakcinák az antibiotikum-rezisztenciához
hasonló mechanizmuson keresztül a vírus mutáns változatait
fogják létrehozni, amelyek elkerülik ezeknek a vakcináknak a
védelmét. Ez a probléma tovább fog súlyosbodni, állítja, mert
azok az emberek, akiket beoltanak kevésbé lesznek képesek
harcolni ezek ellen a törzsek ellen, mint azok, akiket nem
oltottak be.
Geert Vanden Bossche, PhD, DVM egy jótakaró személy, aki

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekhez.

Robert F. Kennedy Jr, a merényletben meggyilkolt Robert
F. Kennedy amerikai szenátor fia és a Kennedy politikai család
tagja, egy nemzeti környezetvédő szervezet a Waterkeeper
Alliance-t vezetője.
Kennedyt azért kritizálják, mert agresszíven érvel azzal a
megcáfolt állítással, hogy az oltások összefüggésbe hozhatók a
gyermeki autizmussal. 2005-ben Kennedy kiadta a "Deadly
Immunity" című történetet a Rolling Stone és a Salon számára,
amely azt állította, hogy a kormányzati egészségügyi
ügynökségek össze-játszottak a gyógyszervilág titánjaival, hogy
elrejtsék a vakcinák és a vakcina tartósítószerek veszélyeit a
nyilvánosság elől. Kennedy továbbra is hisz a vakcina-autizmus
kapcsolatban. 2014-ben Kennedy csatlakozott Mark Hymanhez,
aki a Clinton családnak dolgozott, hogy szerkesszen egy
könyvet a vakcina tartósítószerekről, amelyek az elméleteik
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szerint autizmust okozhatnak. 2016. végén megalapította a
World Mercury Project-et Robert DeNiro színésszel
együttműködve, hogy állítólag 100 000 dolláros jutalmat ajánljon
fel "bizonyítékokért" a vakcinák biztonságosságáért.

Robert F. Kennedy Jr egy jótakaró személy, aki …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… miatt áll szembe az általa problémásnak ítélt Covid 19 vírus
és járvány kezelésekhez.
A lista mehetne tovább, de számomra ők „nyitották fel”
igazán a szememet.
Már a legelején csak a józan és egyszerű logikát használva,
NEM voltam kepés elfogadni azt a nézetet, hogy ezek a
nagyszerű 2019. előtt még világszerte ünnepelt és díjazott
tudósok, szakemberek egy globális válság alatt hirtelen rosszat
akaró, nagyképű, az emberiségnek ártani akaró gazemberekké
váljanak. Mindegyiküknek VAN családja, barátai, akikért
életüket áldoznák. Mérhetetlen tudásukat és szakértelmüket
egyik napról a másikra eze a személyek, s mellette az egész
emberiség ellen fordítsák…?!
Képtelen vagyok elhinni. Illetve, ha el is akarnám hinni … az
általuk tisztán és világosan bemutatott információk és adatok,
amik mind a világ államainak hivatalos adataira épülnek … csak
túl hitelesek ahhoz, hogy átnézzek rajtuk, semmibe vegyem
őket.
Rendben.
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Térjünk vissza egy kicsit a morális és immorális felek
gondolkodásának forrásaihoz.

A morális és immorális felek gondolkodásának
forrásai

Azt már leírtam, hogy a legmélyebb és minden gondolatnak s a
hozzá fűződő érzéseknek az alapja a …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… szeretteink és embertársaink iránt.
Azonban muszáj egy kicsit tovább menni ezzel a
megállapítással ahhoz, hogy jobban megértsük a következő
fontos, a „sötét oldal” másik problémáját a kialakult társadalmi
rendszerünkben. A Covid 19 kihatása a fiatalságra.
Gyermekekre és tinédzserekre.
Vagyis. A szeretet és gondoskodás az ALAP.
Ám NEM mindenki érti és fogja fel ezt, tudja ezt önmagáról.
Nagyon kevesen szánnak időt arra, hogy elgondolkozzanak
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azon, honnan és miért éreznek, gondolkodnak úgy ahogy? A
legtöbb esetben azért nem teszik ezt meg, mert NEM HISZNEK
magukban, hogy ezekre a kérdésekre saját maguk választ
tudjanak adni. Ezért létezik ma az az általánosan elfogadott
vélemény, hogy ha valamit meg szeretnék tudni önmagamról,
akkor menjek el és beszéljek egy szakemberrel. Orvossal,
pszichológussal, mentorral … stb. Valakivel DE NE
önmagammal.
Mert én arra nem vagyok képes. Nem tudom, hogyan
csináljam. Mi van akkor, ha valamit rosszul csinálok, és csak
még jobban összezavarom magam? Ilyen meg hasonló
kérdések merülhetnek fel bennünk.
Jogosan.
Ha nem tanultuk, láttuk szüleinktől, barátainktól,
ismerőseinktől, tanárainktól, hogyan is kell ezt csinálni, akkor
csak félelemmel tudunk erre gondolni. A félelem pedig
bizalmatlanságot és ezáltal, nagy valószínűséggel elutasítást
von maga után.
Tehát az átlagember NEM néz önmagába igazán a gondolatai
és az azokkal járó cselekedeteinek megértése érdekében.
Mi akkor a motivációs erő a mindennapos cselekedeteink
mögött?
Elsősorban az önnönmagának mindennapi életével
kapcsolatos dolgok, események, illetve minden, ami a
mindennapi életünkhöz kell, hogy ÉLJÜNK.
Azaz. Enni, inni, aludni, vásárolni, kikapcsolódni, szórakozni
… stb.
Alapvető szükségletek az életünkhöz.
Személy szerint attól függően, hogy a személyes listánkon
melyek tartoznak és milyen sorrendben az első hatba.
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Ismétlem. Mindenkinek máshogy néz ki a listája, annak
sorrendje, de abban biztos vagyok, hogy a nagy átlagnak
nagyon hasonló a felsorolás.
Miért fontos mindez?
Ha a listán az első hatból BÁRMELYIKET megvonják, vagy
korlátozzák számunkra, akkor mi azonnal negatívan reagálunk
rá.
Ez így helyes és ez teljesen normális.
Milliárdnyi embernek a covid 19 miatti állami intézkedések
többet is KORLÁTOZNAK, MEGVONNAK a listájukon felsoroltak
közül.
MINDKÉT OLDALNAK!
A morális oldal JOGOSAN érzi magát cserbenhagyva,
magára hagyva, bajban hagyva, az immorálisak által, hiszen
MINDENNAPI életük állt a feje tetejére az intézkedések által. A
Morális emberek milliói szenvednek attól, hogy maszkot kell
viselniük mindenhol, a boltok be vannak zárva, kijárási tilalom
van, sehova nem mehetnek, vagyis a listájukon szereplő
legfontosabb dolgaikat NEM képesek végrehajtani.
Garantálom, hogy szinte minden morálisnak NAGYON
hiányzik két dolog: kikapcsolódás/szórakozási lehetőségek,
amibe beletartozik a, pubok, kocsmák, klubok, éjszakai
szórakozóhelyek,
színházak,
múzeumok,
kiállítások,
konditermek, koncertek … stb, és a vásárlás. Nem a sarki
boltban vagy az szupermarketben, hanem a különböző NEM
élelmiszerüzletekben.
Ide beletartoznak a, kirakodóvásárok, plázák, bevásárló
központok, ruha, műszaki áru, és egyéb üzletek.
A Morális szülők milliói érzik magukat cserbenhagyva,
magukra hagyva, bajban hagyva, az immorálisak által. A kijárási
tilalom alatt a gyermekeikkel a lakásuk négy fala közt kell, kellett
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élniük napokon, heteken, vagy ahogy itt Ausztráliában és
néhány másik országban, hosszú HÓNAPOKON keresztül.
Minden gyermekes szülő PONTOSAN tudja miről is
beszélek.
Tehát teljesen érthető és teljesen elfogadható, amiért a
morális fél haragszik az immorális oldalra.
Az ő álláspontjuk szerint az immorális fél a NORMÁLIS életük
ellenségei.
Miattuk húzódik a normális élethez a visszatérés, s ha pedig
már megszűntek a korlátozások, az immorálisak miatt vezetik
azokat ismét be.
Ki és mi más is lehet ugyan az oka a szigorítások újra
bevezetésének?
Egy átlagember NEM tölt azzal időt, hogy mélyen
elgondolkozzon erről, mert a mindennapi életével kapcsolatos
és ehhez szükséges dolgok beszerzése, megteremtése sokkal
fontosabb, sürgetőbb számára, mint a „lehetséges” dolgok
utáni kutakodás.
Ezért mindent mit az egészségügyi hivatal elrendel, azt
elfogadja. Mert hisz benne, mert fel sem merül neki
megkérdőjelezni annak helyességet. Ez bele van égetve egy
átlagember agyába.
Teljesen érthető és elfogadható.
Az ítéletük; Mindenki, aki megkérdőjelezi az egészségügyi
hivatalok döntését az, immorális és ellenség.
A forrása ennek az ítéletnek
Az önmaguk életének szeretete
gondoskodás.
Ugyanakkor.
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Az immorális oldal JOGOSAN érzi magát cserbenhagyva,
magára hagyva, bajban hagyva, hiszen MINDENNAPI életük állt
a feje tetejére az intézkedések által. Az Immorális emberek
milliói szenvednek attól, hogy maszkot kell viselniük mindenhol,
a boltok be vannak zárva, kijárási tilalom van, sehova nem
mehetnek, vagyis a listájukon szereplő legfontosabb dolgaikat
NEM képesek végrehajtani.
Garantálom, hogy szinte minden immorálisnak NAGYON
hiányzik két dolog: kikapcsolódás/szórakozási lehetőségek,
amibe beletartoznak a pubok, kocsmák, klubok, éjszakai
szórakozóhelyek,
színházak,
múzeumok,
kiállítások,
konditermek, koncertek … stb, és a vásárlás. Nem a sarki
boltban vagy az szupermarketben, hanem a különböző NEM
élelmiszerüzletekben.
Ide beletartozik, kirakodóvásárok, plázák, bevásárló
központok, ruha, műszaki áru, és egyéb üzletek.
Az Immorális szülők milliói érzik magukat cserbenhagyva,
magukra hagyva, bajban hagyva. A kijárási tilalom alatt a
gyermekeikkel a lakásuk négy fala közt kell, kellett élniük
napokon, heteken, vagy ahogy itt Ausztráliában és néhány
másik országban, hosszú HÓNAPOKON keresztül.
Minden gyermekes szülő PONTOSAN tudja miről is
beszelek.
Ahogy látod, a lista mind a két oldalon létezik. A lista elején
szereplő igények bármelyikének megvonása, hatalmas gondot
okoz mindenkinek. Hovatartozástól függetlenül.
DE! ... most kérlek, nagyon figyelj, amit írni fogok.
Mi immorálisak NEM a társadalom morálisnak kikiáltott részét
hibáztatjuk mindezért!
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NEM! Mi teljesen egyetértünk és megértjük a fájdalmakat, s
szenvedéseket, amiket a korlátozott élet okoz.
Mert MI pontosan úgy éljük meg mindazt, mint ők!
Ismétlem.
Az önteltnek, önzőnek, érdektelennek, szimpátia hiányosnak,
nagyképűnek, semmirekellőnek, léhának, komolytalannak,
meggondolatlannak, könnyelműnek, linknek, sviháknak,
megbízhatatlannak tudatlannak, felelőtlennek, bélyegzett
immorálisak NEM A MORÁLISOKAT HIBÁZTATJÁK életük feje
tetejére állása, s személyi szólás- és élet- szabadságuk néha
teljes korlátozása miatt.
Mi az államok vezetőit, az államok egészségügyi hivatalait, a
vakcina gyártó cégeket, a világ egészségügyi szervezeteinek
döntés hozóit tesszük felelőssé mindazért a mindennapi
szenvedésekért, amiket mindkét fél átélt, átél, és át fog élni.
Minthogy azért is, ami a fiatalokkal történik.

Fiatalok
Kezdjük az átlagosan úgy 18 és 25 év közötti lányokkal és
fiúkkal.
Nyugodtan vitatkozz és vess rám követ, ha nem értesz egyet
azzal, ha azt állítom, hogy ennek a korosztálynak a
LEGFONTOSABB dolog az életében a SZÓRAKOZÁS és a
TÁRSADALMI élet. Ez a kettő nagyon szorosan kapcsolódik
egymáshoz.
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Rengetegen tanulnak ebben az időszakban. De
legtöbbjüknek a szórakozás és a társadalmi élet adja az erőt
ahhoz, hogy leüljenek a tananyag elé.
Ez így helyes! Ez így jó! Ez az élet rendje!
Persze léteznek – sokan – kivételek, akik mindent feladnak a
tanulmányaikért. De ők NEM a többség.
Miért is írtam mindezt le?
Vajon mit fog egy fiatalember, hölgy tenni, ha valaki azt
mondja nekik, hogy holnaptól CSAK AKKOR találkozhatsz
barátaiddal, CSAK AKKOR mehetsz el bulizni, HA BEOLTATOD
MAGADAT!
BE FOGJÁK OLTATNI MAGUKAT OLYAN GYORSAN
AHOGY CSAK LEHET!
Vajon fogja őket érdekelni, hogy mi is van az oltóanyagban?
Milyen tüneteket okozhat, vagy mit okozhat a gén/hormonvakcina? Mert ugye szinte mindegyik vakcina genetikai és
hormon alapú, ezért is forradalmi minden eddigihez képest.
Soha ilyet nem csináltak, használtak eddig.
Lehet, hogy igen.
De ha el is gondolkodik egyikük – másikjuk rajta, a legelső
alkalommal, amikor szembesül azzal, hogy NEM találkozhat
barátaival, s nem mehet el szórakozni sehova, még egyedül sem
… akkor hamarosan be fog állni a sorba. S megjegyzem, ha
belegondolok, hogyan is éltem meg az említett korszakot … ÉN
IS A LEHETSÉGES LEGELSŐ ALKALOMMAL BEOLTATTAM
VOLNA MAGAMAT AZ ÖSSZES VAKCINÁVAL, HA NÉLKÜLÜK
A BARÁTOKKAL VALÓ EGYÜTTLÉT, ÉS A SZÓRAKOZÁSI
LEHETŐSÉGEK
MEGSZŰNNEK.
A
SOR
ELEJÉRE
TOLAKODTAM VOLNA MAGAM!
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A lényeg; Mi immorálisak ezt tökéletesen megértjük s ezek a
tények ugyancsak hozzátesznek ahhoz a bő listához, amin a
szkeptikus kérdéseink sorakoznak.
A morális és immorális oldalak legmélyebb és minden
gondolatainak s a hozzá fűződő érzéseiknek az alapja a…

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
…szeretteik és embertársaik iránt
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Gyermekek
Ez a téma az egyik „legforróbb” a köreinkben.
Remélem, azzal mindenki tisztában van, hogy a 20 év alatti
gyermekek Covid – 19 vírustól való halálozási aránya 0.4%.
Minden, természetesen azonnal a hírekbe kerülő gyermek
halálozás mögött, súlyos alap betegségek, vagy már nagyon
leromlott, halál közeli állapotok állnak.
Nyugodtan lehet cikkeket keresgélni. Csak kérlek, nézz utána
milyen betegsége, állapota volt annak a gyermeknek.
Türelmesnek kell lenned majd, mert NAGYON nehéz ezeket az
infókat megtalálni. DE meg lehet, mert fenn vannak!
Ennek tükrében…is…
Mint szülő, nehéz erről beszélnem, s komoly és folyamatos
önkritikát kell gyakorolnom ahhoz, hogy ne váljak hipokritává.
Személyesen a legnagyobb gondom a következő;
Amikor egy teljesen ártatlan, szabad szellemű, gondatlan,
léleknek azt mondja valaki, hogy …” Azért kell magadat
betoltatni azzal a vakcinával, mert ha nem teszed meg, a
nagymama és nagypapa MIATTAD fog meghalni!” …
Illetve; Amikor a régi típusú, influenza vakcinát megkapod, az
megteszi, amit állítólag tenni kellene. Majd függetlenül attól,
hogy kinek mennyire használt, az őszes fennmaradt
részecskéjét, ami nem szívódott fel és amik esetleges
kellemetlenségeket okozhatnak a későbbiekben, mind ki tudod
méregteleníteni, üríteni a szervezetedből!
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Az új Covid 19 gén és hormon alapú, ezáltal gén es hormon
manipulálásra kepés vakcinát NEM LEHET méregteleníteni,
kiüríteni szervezetből!
Örök életedre veled fog maradni az új gén és hormon
kezelési technikának köszönhetően! A booster vakcinákkal
pedig folyamatosan erősítve, lesznek.
Ez mind nagyon szépen és jól hangzik, HA bárki is tudná
milyen genetikai es hormonális problémákat fog ez a
gyermekeinkben, fiataljainkba okozni. SENKI NEM TUDJA a
választ, mert NEM tudhatják!
Én pedig NEM vagyok hajlandó a gyermekem egészséget, a
világ fiatalságának egészséget, egy vadonatúj vakcinára, s azzal
teljességben ismeretlen, meghatározhatatlan, egészségügyi
adatokra építeni.
” Azért kell magadat betoltatni azzal a vakcinával, mert ha
nem teszed meg, a nagymama és nagypapa MIATTAD fog
meghalni!”
Hmm … elnézéseteket kérem, de nem vagyok képes többet
írni erről.
Kérlek, nézz utána ennek, beszélj egy gyermek
pszichológussal, hogy vajon neki mi a véleménye ...
A morális és immorális oldalak legmélyebb és minden
gondolatainak s a hozzá fűződő érzéseiknek az alapja a …

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
… szeretteik és embertársaik iránt.
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Hipokritizmus
Ebben a részben felvetek néhány, a morális oldal által
folyamatosan használt kijelentéseket, gondolatmenteket,
melyek az általuk hirdetett moralitásuknak adnak alapot, viszont
az immorálisak szemszögéből, vélhetően hipokritizmusnak
tűnik.
Ne önmagadért oltsad be magad, hanem azokért, akik
veszélyeztetettek a Covid 19 vírus által.
Nézzük az adatokat, hogy kikről is beszélnek itt?
A 20 év alatti gyermekek és serdülők a bejelentett covid – 19
haláleseteknek 0,4% -át teszik ki.
Sokan fel fognak szólalni, hogy a 0.4% rengeteg. Ismételten
kérek mindenkit, hogy nézzetek utána az elhunyt gyermekek
egészségügyi állapotának!
Ami a lényeg; a hivatalos 2021. Novemberi adatok szerint az
igazán veszélyeztetettek korosztálya a 60 év felettiek
korcsoportja, mert ők teszik ki a halálozási adatok legnagyobb
százalékát.
A következő oldalon láthatod a WHO hivatalos weboldaláról
ide beszúrt korosztályos halálozási arányok grafikonját.
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Az adatokat figyelembevéve akkor mondhatom azt, hogy a
morális oldal szerint áldozzuk fel a gyermekeinket,
tinédzsereinket, fiatal felnőtteinket, középkorúakat az idősek
érdekében.
Azaz;
TÉNY, hogy mai adatok semmilyen hivatalos és elfogadható
információt NEM tudnak adni arról, hogy a beadott gén/hormon
alapú vakcinának milyen hosszútávú negatív következményei
lehetnek … mert NINCS RÁ ADAT, mert NEM LEHET RÁ ADAT
hiszen a vakcinák csak egy éve vannak forgalomban igy SENKI
nem mondhatja azt nekünk hitelesen, hogy NEM okoz
hosszútávú problémákat.
Vagyis; ennek fényében a morális fél azt kéri, hogy a jövő
generációjának - most már 5 éves kortól - gyermekeit, azoknak
testvéreit, unokatestvéreit, az ő anyukájukat, apukájukat, akik
legtöbbjének csecsemőkorú gyermekei is vannak, oltassuk be
egy vadonatúj, gén/hormon alapú, azaz az emberi szervezetben
eddig soha nem látott, ismert módon manipulálásra képes
vakcinával.
Mindezt azért, hogy a nagypapákat, nagymamákat,
dédnagypapákat, dédnagymamákat megvédjük. Tény, hogy a
nagypapák, nagymamák, dédnagypapák, dédnagymamák, már
teljesen be vannak oltva és többször is, azokkal az oltásokkal,
amik vadonatúj és állítólag szenzációsan új gén/hormon
manipulálásra alapuló csodák.
De ezek a csoda vakcinák mégsem képesek őket megvédeni
attól, hogy elkapják a vírust. Amibe aztán belehalhatnak.
Ebből kifolyólag … annak ellenére ha a gyermekek – 5 éves
kortól – azok testvérei, unokatestvérei, apukájuk, anyukájuk
teljességben be is oltatják magukat azzal a csoda gén/hormon
manipulálásra épülő vakcinával, … igenis legyenek kedvesek
maszkot hordani minden alkalommal amikor látogatják, vagy
akár csak közelségükben tartózkodnak a teljesen beoltott
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nagypapáknak,
nagymamáknak,
dédnagypapáknak,
dédnagymamáknak , mert a csodálatosan új technikára épült
gén/hormon manipulálásra is képes vakcina sajnos nem védi
meg őket a Covid -19 vírus elkapásától.
Miért is kell maszkot viselniük?
Mert! Az a vadonatúj, gén/hormon alapú, azaz az emberi
szervezetben eddig soha nem látott, ismert módon
manipulálásra képes vakcina, amivel a gyermekek – 5 éves
kortól – azok testvérei, unokatestvérei, apukájuk, anyukájuk
teljességben be lettek oltva … NEM akadályozza meg, hogy a
teljesen beoltott nagypapákat, nagymamákat, dédnagypapákat,
dédnagymamákat megfertőzzék a covid – 19 vírussal, ha
látogatja, vagy csak a közelükben tartózkodnak.
Én nem tudom, hogyan gondolkodnak a 60 éven felüliek, de
én soha nem kérném meg a jövő generációját, hogy az én
érdekemben felvállaljon egy titkolódzással, információ
manipulálással, totális információ elzárással, a modern emberi
történetben soha nem látott mértékű mindenféle negatív kritika
eltiprásával,
a
világ
orvostudományi
specialistáinak
elhallgattatásával, lejártatásával, meghurcolásával, a személyi
szabadság és a szólásszabadság teljes körű felügyeletével és
korlátozásaival körbevett vakcinának a többszöri beadatását.
Egy olyan vakcinának a többszöri beadatására, aminek
mellék hatásairól nem lehet nyilvánosan a szólásszabadság
jogaival élve beszélni, de még csak egy kerek asztal mellé leülve
se arról állásfoglalásokat cserélni. Aminek, annak ellenére, hogy
ha ritkán is, de halálos kimenetelű a mellék hatása, s a gyártóját
semmiféle felelősség nem terheli.
Aminek eddigi többszörös beadatási mennyisége sem tudott
sikeresen megküzdeni a Covid – 19 vírus terjedésével, s ami
miatt beláthatatlan mennyiségben kell majd azt beadatni, azért,
hogy az eddig senki által meg nem állapított / ismert jövőbeli
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időszakban talán kepés legyen beteljesíteni, amire létre lett
hozva.
De én biztosan egy egyedi, és különleges „fából” faragott,
sokak szerint bunkó vagyok, mert én inkább a gyermekeim
jövőjére gondolok, s teszem azt a saját legjobb képességeim
szerint a lehető legjobbá. Ezért én, ha a jövőben bármikor is úgy
érzem, hogy a Covid -19 vírus veszélyt jelent majd számomra
… akkor ÉN majd teszek érte valamit.
Mindegy mennyien és kik halnak meg a Covid -19 – ban … az
egy is túl sok. Ezért mindenkinek a felelőssége, hogy beoltassa
magát.
Nagyon szép és igaz mondás! Az az egy is túl sok!
Akkor az is igaz, hogy az az egy is túl sok, aki a vakcina miatt
hal meg?
Illetve.
Nézzük meg ezt az elgondolást egy teljesen más oldalról.
Tudod-e, hogy mitől hal meg a legtöbb ember a világon
évente?
Segítek.
A világ legnagyobb gyilkosa az ischaemic szívbetegség,
avagy, szívroham– a szívizom valamely területének elégtelen
vérellátásából eredő betegség, mely hosszú távon a
koszorúerek megbetegedését okozza (érelmeszesedéshez
vezet) amely a világ összes halálesetének 16% -árét felelős.
2000 óta ez a legnagyobb mértékben növekvő a betegség, ami
2019-ben 8,9 millióra nőtt.
Matek;
Egy év = 525960 percből áll
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Akkor 8.900.000 / 525960 = 16.9 kerekítve 17 ember hal meg
percenként.
A szívroham négy jól ismert és könnyen megelőzhető oka a;
dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a magas
vérkoleszterin /zsírtartalom.
Ugorjunk vissza a morális csoport az …” egyetlen halott is
sok, ezért mindenkinek kötelessége … beoltatni … magát …
kijelentéséhez.
Ez alapján akkor jogosan kérdezhetem tőlük, hogy;
1. Miért nem záratsz be minden gyorséttermet?
2. Miért nem záratsz be minden olyan étkező helyet,
ahol, mesterséges kemikáliákkal teli, kalória bombás
ételeket készítenek tömeges fogyasztásra?
3. Miért nem záratod be az összes dohány boltot?
4. Miért nem záratod be az összes italboltot?
Miért nem pocskondiázod, rekeszted ki a saját családodból
azt a személyt, aki iszik, dohányzik, vagy egészségtelenül
táplálkozik? Ezek az emberek IGAZOLHATÓAN fertőző hatással
lehetnek a gyermekeid gondolkodására, jövőbeli életvitelükre.
Röviden; minden egyes percben mikor saját magunk, a
szívrohamot elő segítő, négy ok közül bármelyiket is tesszük, és
azt embertársaink előtt tesszük akkor azzal pontosan
ugyanolyan hatással leszünk rájuk, mintha egy vírussal
fertőznénk meg őket.
Mert az évi 8,9 millió elhalálozás bizonyítja, hogy a szellemi
fertőzés, amit cselekedeteinkkel okozunk a barátainknak,
gyermekeinknek nem különbözik a vírusos fertőzéstől.
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A gyermekeink abba fognak belehalni, hogy tőlünk, idősektől
a rossz példákat látják, tanulják. Tizenheten percenként!
A válasz sokszor; „De ez nem tőlem, hanem az adott
személytől függ mennyit és mit eszik, iszik, dohányzik.”
Hmm.
Ha nincs dohánybolt, mert én bezáratom mindet és maszk
viselésére
kötelezek
mindenkit
épületen
kívül–belül
folyamatosan, hogy senki ne tudjon rossz példát mutatni nekem,
felkelteni a cigaretta utáni vágyamat azzal, hogy látom
rágyújtani/füstölni. Akár az illető saját otthonában is, hiszen
látogatóba mehetek hozzá, vagy benézhetek az ablakán…stb.
Ha megszűnnének az alkohol reklámozások, és a
kocsmákban, pubokban szigorú, s ha kell, rendőri felügyelet
mellett rendelhetsz csak az egészséges életmódhoz igazodó, az
állam egészségügyi hivatala által szabályozott maximum két
kisebb pohár alkohol tartalmú italt.
Majd rendszeresen szondáztatva, tesztelve lennél, hogy
ellenőrizve legyen napi alkoholszinted, ami az egészséges
életmódhoz igazodik. Ha megszeged, vagy ellenszegülsz, a
korlátozásnak,
megbüntetnek,
elveszted
állásod,
…
bebörtönöznek.
Ha az állam úgy döntene, hogy a közösség és évi 8.9 millió
személy érdekében, az összes, a legkisebb mértékben is
túlsúlyos személynek maszkot és speciális köpönyeget kell
majd viselnie, hogy embertársaik ne lássák, túlsúlyos alakját, így
ne tudjanak azzal a téves eszmével fertőzni embertársaik
mentális gondolkodását, hogy túlsúlyosnak lenni, egy
mindennapi, elfogadott dolog.
Kiveszem a kezedből a döntéseid jogát, hogy … segítsek
neked és 8.9 millió embertársadon. „Egy mindenkiért” …
emlékszel?
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Csakúgy ahogyan az állam teszi ezt állampolgáraival most.

A halálozási arányok nagyobbak az elszegényedett
országokban. Mert a szegény országokra mindenki tojik. Mi
nagyon szerencsések vagyunk, mert van vakcinánk! Értsük meg
milyen szerencsések vagyunk és használjuk ki a szerencsénket!
Az isten szerelmére olttassuk már be magunkat, ha már van
vakcinánk!

A halálozási arányokat az éves jövedelemmel összehasonlító
grafikát a WHO hivatalos weboldaláról másoltam le.
A mérete miatt a következő oldalon találhatod meg.
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Fordítás;
High income; Felső osztály
Upper middle income; Felső középosztály
Lower middle income; Alsó középosztály
Low income; Alsó osztály
Felső, Felső középosztályba tartozó országokban 86 és 67
százalékos a halálozási arány.
Alsó és Alsó középosztályba tartozó országokban 27 és 18
százalékos a halálozási arány.
Ítélet; Fake news!
Az alábbi linkre kattintva a WHO oldalán található világtérképen
szépen lehet látni, hogy azok a szerencsétlen szegény országok
milyen alacsony halálozási aránnyal állnak.
Honduras: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
With Vaccination Data | WHO Coronavirus (COVID-19)
Dashboard With Vaccination Data
A morális és immorális oldalak legmélyebb és minden
gondolatainak, s a hozzá fűződő érzéseiknek az alapja a…

SZERETET ÉS GONDOSKODÁS
…szeretteik és embertársaik iránt
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A végére még egy pár gondolat
Bár a megszorítások sok sok keserűséget, problémát, drámát
hoztak az életemben, életünkbe én mindennek ellenére képes
vagyok a pozitívumokat észrevenni, szívem mélyéből értékelni;
mit is kaptunk, nyertünk általuk?
Lehetőséget kaptunk arra, hogy megosszunk néhány fontos
témát gyermekeinkkel, amelyeket talán figyelmen kívül
hagytunk volna.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel a jogról. Igy meg fogják ismerni a jogainkat és
az alkotmányt.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel a politikáról, politikusokról. Meg fogják tanulni,
hogy mi az, és kik azok a személyek, akik cserben hagytak
minket. Meg fogják ismerni a szavazási rendszert, és amikor
szavazó korúvá válnak figyelembe tudják majd tartani hol és kire
szavazzanak.
Ugyancsak; ma már tudnak a kommunizmusról.
Nagyszerű lehetőséget kaptunk,
hogy beszéljünk gyermekeinkkel az egészséges test és lélek
fontosságáról. Megtanulják, hogyan működik a testük, és mire
képes az immunrendszerük.
Megtanulják a tápláló ételek fogyasztásának fontosságát, és
hogy hogyan kell termeszteni és megfőzni, elkészíteni azokat.
Megtanulják a testmozgás fontosságát, és több időt töltenek
majd a napsütésben az edzések (játékok) által. Megtanulják,
hogy milyen fontos a szervezetük és az agyi rendszerük
egészséges működéséhez a friss és tiszta levegő.
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Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel a történelemről. Meg fogják ismerni Hitlert és a
Náci államot, és azt, hogy hogyan bántak a zsidókkal.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel az orvosi iparról. Tudni fognak a Thalidomide
gyógyszerről - "Thalidomide tragédia": fél évszázad múlva
bocsánatot kérek (iliveok.com) -, és arról, hogy kormányok
hogyan voltak képesek elrejteni az igazságot annak
mellékhatásairól az emberek elől. Most már tudják, hogy
pénzügyi kapcsolat volt a kormány és a gyógyszeripari
vállalatok között.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel, hogy hogyan legyenek leleményesek. Meg
fogják tanulni, hogy ha mint közösség összefogunk és
egyesítjük erőforrásainkat, mindent át tudunk vészelni.
Nagyszerű lehetőséget adtak, hogy beszéljek a
gyermekeimmel az emberi természetről. Megtanulják, hogyan
kell gondoskodni egymásról, és hogy az emberi érintés és
kommunikáció milyen fontos a fizikai és mentális egészségünk
szempontjából.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel a pénz értékéről. Megtanulják, hogyan
figyeljenek arra, mire költik majd el, és hol költik majd el. Most
már tudják, hogy elsősorban a helyi kisvállalkozásokat kell
támogatniuk.
Nagyszerű
lehetőséget
kaptunk,
hogy
beszéljünk
gyermekeinkkel a személyes választásról. Most már tudják,
mennyire fontos a testük, szervezetük autonómiája, és hogy
amit a testükbe, szervezetükbe tesznek, az mindig az ő
választásuk legyen, és soha ne legyenek semmire kényszerítve.
Tehát, nagyra becsült kormány "vezetői”,

50

Vakcinamentes & Egészséges

KÖSZÖNJÜK!
Nagyszerű lehetőséget adtak nekünk szülőknek, hogy
töltsünk több időt a gyermekeinkkel, és megtanítsunk nekik
néhány nagyon fontos életleckét. Ezt az időt arra fogjuk
használni, hogy felébresszük a szabad gondolkodók következő
generációját. Ezek az emberek pedig ezt a tudást felhasználva,
egy jobb rendszert hoznak majd létre a jövő nemzetei számára.

A Covid 19 vírus létezik
A világ minden zugába eljutott
Emberek halnak bele a Covid 19 vírus által okozott
szervezeti problémákba – mert ugye NEM a vírusba halsz bele,
hanem az általa keltett rombolásba, csakúgy, mint az influenza
vírusnál.
Egy vakcina csodákra lehet képes pl; Tetanusz, ha az
ténylegesen hatékony, és a megfelelő úton és módon a
megfelelő személyeknek és a megfelelő alkalommal van
beadva.
A járvány megelőzésére létrehozott, rendelkezések
rengeteget segítenek, ha azok igaz, valós tényeken alapuló
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információkra épülnek, és a körülményeknek megfelelően
vannak kialakítva, szabályozva, rendeletbe hozva.

Mit lehet tenni?
KOMMUNIKÁLNI. Információt adni kapni, beszélgetni,
csevegni, csetelni, társalogni, diskurálni, cseverészni, trécselni,
traccsolni, dumcsizni, dumálgatni, tereferélni, eszmét cserélni,
párbeszédet folytatni. Punktum!
DE!
Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk egymással kommunikálni,
nem kell szeretni, egyetérteni mindazzal, amit a másik felmond,
ajánl, értékel. Viszont muszáj, hogy félretegyük megítéléseinket,
és visszafogjuk hibáztatásunkat, kritikánkat ahhoz, hogy teljesen
megértsük őket.
A legnehezebb de sikeresen végrehajtott kommunikáció
gyakran vezet amúgy valószínűtlen kapcsolathoz.

Hogyan lehet megváltoztatni a felek
gondolkodását?
NEM szükséges és szinte lehetetlen megváltoztatni egy
személy gondolkozását, ha az olyan erős és tiszta forrásokból
fakad, mint Szeretet és Aggodalom.
Inkább egy kölcsönös megértésre kell törekedni. Ha ez a
legelejétől tisztázva van akkor egy hatalmas érzelmi terhet,
elvárást veszünk le mindkét fél tagjairól. Gyermek lepéseket
tegyünk s ne azonnal futni akarjunk!
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Lehet e egyáltalán megmenteni, s ismét “Covid
– 19 előtti” állapotba juttatni ezt a jócskán
félrecsúszott társadalmi helyzetünket?
Biztos, hogy azt akarjuk? Személyes véleményem szerint, ha
ügyesen sikerül kommunikálni akkor SOKKAL többé, jobbá
tehetjük társadalmi életünket!
A közhely, hogy; “minden rosszban van valami jó is”
tökéletesen ideillik.
Használjuk fél ezt a történelmi pillanatot, hogy tanuljunk, s
fejlődjünk általa.
Higgyük el, hogy; “Vihar után mindig kisüt a nap”
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Utószó
Ébredünk.
A tüzet meggyújtották, nem lehet eloltani. A szeretet spontán
kitörésének szerves folyamata megkezdődött. A sötét erők
minden erőfeszítése most az ellenkező hatást fogja elérni azzal,
amit szándékozott. Minden azon törekvése, hogy félelmet
keltsen, egy tisztan látható és hasztalan erőfeszítés a felébredés
lassítására. Mert a félelem eltereli a figyelmet. A félelemenergiát
a sötét tudat üzemanyagként használja. A teljes emberiség
manapság egy megtervezett beszabályozott, rendszerezett
napirendre ébred, amelynek lényege a közvetlen, félelem keltő
erőfeszítés és az emberiség ébredésének megállítása.
Fordulóponthoz értünk. A megtévesztés köpenye kudarcot vall.
A fátyol felemelkedik, és az emberiség most láthatja mindazt,
ami mindvégig mögötte rejtőzött.
Ez a halál és az újjászületés ideje.
Az ébredés pillanata robbanás szerűen, vagyis nagyon
gyorsan fog megtörténni. A tudatosság spontán robbanását, a
megvalósítás és az ébredés hirtelen és egyetemes pillanataként
fogjuk megtapasztalni. Ekkor sokan fognak ráébredni a
megtévesztés teljes mélységére, és ezáltal a felébredés dagály
hulláma fog bekövetkezni.
Mint felébresztett személy, számodra a legfontosabb most,
hogy ügyelj gondolataidra és az energiádra. Légy aktív és
elkötelezett a saját ébredési folyamatod iránt, és fordítsd a
mindennapi figyelmedet és cselekvésedet a teremtésre, a
kapcsolatra, a gyógyulásra, az elfogadásra, a megbocsátásra és
a feltétel nélküli szeretetre.
Koncentrálj, figyelj, ismerd fel a félelem és a figyelemelterelés
energiáit. Ne add fel most.
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Hagyd, hogy a tetteid ihlettessék a teremtést a szeretet
energiája által. Legyél a valóságod megteremtője. Legyél
tudatosságod ura. Légy a megtestesülése mindannak, ami
önmagad kifejezésére inspirál a világban. Teremtsd meg a saját
új világodat most!
A könyv a szólásszabadság, a felelősségteljes és kulturált
információcsere érdekeit képviseli.
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Levél az Új-Zéland Miniszterelnök asszonyának.
This was posted to the NZ Prime Ministers page
Posted on Jacinda Ardern's page:
by a person named Jo Wright
Of all the vaccines I have taken in my life like Tetanus shots,
measles, mumps, polio, meningitis, TB shots, etc...
Never have I heard so many lies and deceptions over a
vaccine that says I have to wear a mask and socially distance
even when fully vaccinated, and that I could still contract or
spread the virus even after being fully vaccinated.
Never had to get tested when I was perfectly healthy without
any symptoms whatsoever.
Never been bribed by the establishments to take the vaccine
in order to win a holiday and/or cash prizes or earn frequent
flyer points.
I never had to worry about cardiac issues, neurological
disorders, blood clots and sadly more! Didn't even have to
worry about death.
Never was I ever THREATENED by the use of FORCE by the
Government, Employers, Police force, and Military for a
vaccine as seen overseas.
I was never judged by my friends or relatives if I didn't take it.
I was never discriminated against for travel or other regular
services to a point where I could not buy or sell without it.
The vaccines I have listed above never told me I was a bad
person for not taking them or for even taking them for that
matter.
I have never seen a vaccine that threatened the relationship
between my family members and/or close friends to a point
of destroying my relationships with them ever.
Never have I seen it used for political gain.
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Never seen a vaccine needing 24/7 mass media advertising
and promotion on every media outlet known to man.
Then there’s mixing and matching different vaccine brands
and being told it's okay to do it one day and then told the next
day to not do it (overseas).
I have never seen a vaccine threaten someone's livelihood, as
well as wipe out their jobs.
I have never seen a vaccine that allows a 12-year-old child's
consent to supersede their parent's consent (that one alone
blows me away).
Finally, after all the vaccines (jab, shots) I listed above, I have
never seen a vaccine like this one that discriminates, divides,
and judges a society. So much information is censored,
deleted, and removed from the internet and mainstream
media!
So many doctors, health care professionals, police and
scientists are censored and forbidden to speak out or ask
legitimate questions when what is being allowed or not
allowed does not make sense! Particularly when it comes
from mainstream media. I have never known a vaccine that
has made all the Pharmaceutical companies that manufacture
it exempt from liability if it kills everyone to a point where no
life insurance will cover it!
This is one powerful vaccine guys! It does all these things
above that I have mentioned and yet? It does NOT do the one
thing it is supposed to do which is?
FIGHT OFF THIS PANDEMIC so why on earth would I get it
Copied and pasted
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