#CoronaZamachStanu ( 20.4.2020 v.1.2 )

Ludobójstwo 2020, Globalny zamach stanu poprzez
terrorystyczny reżim, poprzez fałszywą pandemie i zagrożenie do
przymusowego szczepienia z totalitarno-socjalistycznym programem marksistowskim!

Ten grafik pokazuje porównanie zgonów z pozytywnym testem Covid-19 poniżej a powyżej normalne zgony z
powodu grypy w ciągu ostatnich trzech lat w Niemczech. W Polsce sytuacja związana z Covid-!9 jest jeszcze
łagodniejsza. Zgony związane z Corona wirusem tylko 1% bez innych dodatkowych powikłań. To znaczy:
Fakt 1: Do tej pory czyli 20 kwietnia 2020 nie ma pandemii i żadnej niebezpiecznej epidemii, poza
kłamstwami, paniką terrorem pandemii i histerii mediów i totalitarnych polityków.
Fakt 2: Testy Sars-Cov-2 lub Covid-19 są bez znaczenia. Istnieje wiele pozytywnie fałszywych trafień i także
negatywnie fałszywych i nie ma związku z całkowicie izolowanym wirusem. Wniosek: wszystkie testy Covid-19
są czystym oszustwem i nie mają nic wspólnego z czystą nauką.
Fakt 3: Nie ma żadnego naukowego dokumentu, całkowitej izolacji wirusa Sars-Cov-2, jego biochemiczna
charakterystyka i dlatego nie ma udokumentowanej jego zakaźności.
Twierdzić, że Sars-Cov-2 i inne “wirusy” jako niebezpiecznie zakaźne, nie jest czystą nauką empiryczną lecz
hokuspokus. W żadnym wypadku nie można wykluczyć, że te sekwencje są tylko resztkami komórek w ciele,
które powstają w czasie obumierania komórki, albo przydatne wirusy (małe programy), które sensownie i
”wirusowo” sprzątają. Gripy są zawsze procesem detoksykacji. Dlatego wiarygodny test, którego nie ma,
mógłby co najwyżej posłużyć jako znak rozpoznawczy choroby, ale nie jako dowód przyczyny choroby. Taki
wskaźnik jest nie potrzebny, ponieważ same symptomy są oczywiste i zawsze takie same od niepamiętnych
czasów. Większość wirusologów jest stronnicza i oni mylą straż pożarną z podpalaczem.
Fakt 4: WHO przez ostatnie 20 lat ogłosiła już minimum dwa razy fałszywą pandemie. Porażka świńskiej grypy,
która została wyjaśniona dzięki tysiącom alternatywnych mediów i dziennikarzy, którzy odkryli oczywiste
kłamstwa i oszustwa a przede wszystkim dzięki Dr.Wolfgang Wodarg, który wtedy ujawnił kryminalne
przestępstwa, oszustwa i powiązania WHO. On udowodnił, że elita rządowa otrzymała inną szczepionkę z
mniejszą ilością neurotoksyn niż ludność. Ta proponowana szczepionka przez kryminalne WHO i
szczepionkową-mafie i polityków spowodowała wiele nieodwracalnych uszkodzeń jak np. narkolepsja.
Fakt 5: Bill Gates jest głównym prywatnym sponsorem WHO i jest powiązana z jego Bill i Melinda Gates
fundacją i licznymi firmami, które opracowują szczepionki. Oficjalnie się przyznaje, że chce zredukować
światową populację i ją całą zaszczepić i zaczipować. W Indiach jego szczepionkowa kampania Polio
doprowadziła do ponad 400.000 uszkodzeń i paraliżu dzieci. W Indiach Bill Gates i jego fundacja mają sprawę
sądową. Rodzice Billa Gates byli rasistowskimi pionierami aborcji, rodzina Gates są Eugenikami. Bill Gates
jest sprawcą ludobójstwa (Genozid) na podstawie Artykułu II,a),b),c),d),e):
Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup
narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
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a) zabójstwo członków grupy
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
psychicznego członków grupy
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych
na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie
grupy
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Takie zbrodnie ludobójstwa na ludzkości nigdy nie wygasają.
To, że Bill Gates jest jeszcze na wolności i wiele rządów przyjęło nawet jego program dyktatorski
prawdopodobnie ma następujące powody:
Otwarcie przyznaje się do swoich morderczych planów i tym samym przechytrza sceptycyzm. Na całym
świecie jest tylko kilka rządów, polityków, prokuratorów i sędziów, którzy nie są skorumpowani lecz walczą o
sprawiedliwość.
Jak tylko powstanie praworządność, Bill Gates zostanie postawiony przed trybunał i razem z nim wszyscy
którzy propagują jego program szczepień, microchip, kwarantanny i podejmowania totalitarnych środków.
Fakt 6: Szczepionki zawsze zawierają wysoce niebezpieczne neurotoksyny (substancje pomocniczy, adiuwant)
bez których nie byłoby mierzalnych reakcji immunologicznych, dlatego szczepionki to oszustwo i poważne
uszkodzenie ciała, bez udowodnionej korzyści na podstawie naukowej. Odpowiedź immunologiczna
powstająca z powodu neurotoksyn, jest oszukańczo przedstawione jako dowód skuteczności szczepień.
Teraz Bill Gates chce wprowadzić nieprzetestowane nowego rodzaju, biometryczne szczepionki RNA,
przez które zatruje genetycznie cały ludzkość.
Szczepienia=Zatrucie. Rządy, które nakazują obowiązkowe szczepienia, są motywowani satanistycznie,
totalitarno-brutalnymi wrogami ludu.
Szczepienia=Ludobójstwo
Szczepienia=Bluźnierstwo
Szczepienia przymusowe naruszają podstawowe prawa i wolność wyznania. W wierze chrześcijańskiej i
innych religiach, którzy czczą Boga-Stwórcę, człowiek jest stworzony na obraz Boga. Absurd ideologii
szczepienia zaczyna się od kalekiego obrazu człowieka, gdzie człowiek, tak jak Bóg go stworzył, byłby zbyt
słaby, aby poradzić sobie z najbardziej elementarnymi bakteriami i wirusami i dlatego musi zostać
zaszczepiony neurotoksynami. To jest obraz bestii. Ale człowiek stworzony na obraz Boga nie potrzebuje
szczepionki ze skorumpowanego, chciwego przemysłu farmaceutycznego. Ciało jest świątynią Ducha
Świętego, dlatego szczepienie uszkadzające ciało przez neurotoksyny i RNA jest bluźnierstwem. Istnieje
szczepionka, która zawiera części nerki poronionych dzieci, to jest kanibalizm i satanistyczny rytuał. Ideologia
szczepień przeciwko rzekomej niebezpiecznej grypie albo Corona wirusa i panika z powodu testów jest
również przez prawdziwych nie przekupionych naukowców, którzy wierzą w ewolucję uznana jako absurd, jak
np.epidemiolog Prof.Dr.Knut Wittkowski. Jeżeli wirusy byłby naprawde niebezpieczne ludzkość w ciągu setek
tysięcy lat dawno by wymarła. Niebezpieczne są tylko neurotoksyny tych szczepionkowych terrorystów,
ponieważ przez ich neurotoksyny chcą zniszczyć ugruntowany ekosystem. Teraz to nabiera sensu, że
ludobójca Bill Gates chce przez szczepienia zredukować ludność, do czego się oficjalnie przyznaje.
Podsumowanie: Panika Corona, Covid-19 terror propaganda, media i większość rządów jest dla ludzkości
szczęściem by wreszcie się obudzić.
Nasze skorumpowane rządy właśnie udowodniły, że nie są w stanie rządzić lecz wręcz stanowią zagrożenie
dla ludzkości i pokoju. Od początku,posługując się fałszywą pandemią realizują ich totalitarny plan na
własnym ludzie przez sianie paniki przez media, psychoterror i 3 miesięczną kwarantannę. Coś takiego to
terroryzm. Wszystkie fałszywe propagandy pandemii rządów stały się przez noc totalitarną tyranią, która
depcze konstytucyjne prawa, podstawowe prawa człowieka i ludzkości, bezwzględnie skorzystali z okazji
wykonując totalitarny zamach z mrocznym marksistowsko-socjalistycznym programem w zespole z
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ludobójcami przemysłu farmaceutucznego (szczepionki). Jak pokazuje list armstrongeconomics.com do
Prezydenta Trumpa, że lockdown do końca kwietnia zniszczy zachodnią gospodarkę do tego stopnia,
że będzie do roku 2032 kompletnie zniszczona.
Rządy, mają nas lud za głupców i że przejrzymy ich grę zła. Przy tym są kompletnymi idiotami, którzy do tej
pory jeszcze nie zauważyli że przez ich lockdown zapędziły cywilizacje do średniowiecza. Nie potrafią nawet
obsługiwać automatu z gumą do żucia.
Czytelnik ma wybór: twój totalitarny rząd jest całkowicie niezdolny, albo całkowicie skorumpowany i zły albo
jedno i drugie.

Co trzeba zrobić, żeby raz na zawsze pozbyć się tego brutalnego totalitaryzmu?
Wszystkie fałszywe rządy terroru pandemicznego powinny natychmiast zrezygnować ze sprawiania władzy i
powinny być postawione przed trybunałem za zdradę stanu.Te same rządy, sądownictwo i media chronią
również globalną sieć satanistyczną, kanibalizm dzieci i okrutne tortury w celu uzyskania adrenochromu.
Media uczestniczą w przestępstwie terroryzmu i podżegania, wzburzają niepotrzebną panikę i histerię, co
niszczy ekonomię i spokojne życie społeczne. Powinni zbankrutować,ponieważ nikt już im nie wierzy.
Przemysł szczepień i ci którzy ich propagują, powinni z powodu podżegania do ludobójstwa i ludobójstwa
stanąć przed trybunałem.
Najważniejszy punkt tego listu: Bajka o teorii infekcji musi zostać przejrzana przez masę krytyczną,
ponieważ w przeciwnym razie kabała będzie próbować co kilka lat nowej fałszywej pandemii z nowym
zestawem testowym bez żadnych dowodów naukowych wpędzając niepotrzebnie w panikę ludzkość, starając
się realizować swój złowrogi plan całkowitej kontroli i władzy. Terroryści szczepionek chcą nas przekonać,
że każdy niezaszczepiony człowiek stanowi zagrożenie dla reszty, szczególnie dla tych z obniżoną
odpornością. Dyskryminują, kryminalizują egzystencje każdego człowieka, który ma prawo i wolność od
narodzin posiadanie wszystkiego czego potrzebuje dla własnego zdrowia i ludzi z którymi żyje, bez
konieczności kiedykolwiek szczepienia się trucizną. Oni chcą dyskryminować i oskarżać ludzi świadomych,
dbających o zdrowie, kochających nienaruszoną przyrodę daną im przez Boga, o stwarzanie ryzyka zarażenia
innych, jeżeli się nie pozwolą zatruć szczepieniem. Tak długo jak społeczeństwo będzie miało tak
patologiczny obraz człowieka, będzie zawsze łatwą ofiarą i łatwa zdobyczą dla pełnych rządzy
pieniądza, zachłannych korporacji totalitarnego reżimu. Epigenetyka pokazuje wyraźnie, że chore
przekonanie tworzy destrukcyjne trucizny w ciele. To nie zewnetrzny wirusowy program jest niebezpieczny, ale
akceptowanie strachu i paniki z nim związanej.
Obecna mantra siania paniki - normalność, może powrócić dopiero, wtedy gdy wszyscy zostaną zaszczepieni
przeciw wirusowi Corony - Terror spowodowany przez media i polityków już doprowadził do fali zastraszonych
psychicznie ludzi szukających profesjonalnej pomocy (psychiatrii,farmakologii), skutków tego i konsekwencji na
razie nie można jeszcze oszacować, które już teraz doprowadziły do ruin średnich firm i przedsiębiorców.
Do dezynfekcji sprzedają zmuszają nas do używania mocno rakotwórczego alkoholu izopropylowego.
Z tego powodu są na całym świecie miliony dzieci narażone na głodowanie, z powodu zamykania instytucji
wydających posiłki głodującym, ograniczeń handlu i podróży, za to wszystko odpowiada terrorystyczna,
fałszywa pandemia, dlatego: #CoronaZamachStanu #fałszywaPandemia #stopPandemicTerrorists
Jedyna róznicą od czasu nazizmu: wtedy obozy koncentracyjne, ludobójstwo i eugenik były przeprowadzane w
okupowanych krajach, które nie miały nic do powiedzenia. Dziś rządy, które stały się totalitarne,
niekonstytucyjnie i sprzecznie z prawem uczestniczą w ludobójstwie poprzez szczepienia i psychoterror,
niszczeniu gospodarki, z powodu podejmowania nieodpowiedzialnych środków ostrożności związanych z
kwarantanną.
Nadszedł czas na masowe,ale pokojowe nieposłuszeństwo obywatelskie na wszystkich poziomach.
Jeśli tak się nie stanie,zamach stanu za parę tygodni będzie już nieodwracalny.
Raz utracona wolność zostaje utracona na zawsze.
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Słowo do policji i wojska: Musicie wybrać, chcecie służyć niekonstytucyjnym reżimom, albo waszemu
ludowi, który opłaca wasze płace, was karmi i że to jest przyszłość waszych dzieci i bliskich.
Bez fałszywego testu,nie istnieje fałszywa pandemia,tylko w krajach gdzie jest przeprowadzanych dużo testów.

Na całym świecie nie było prawie wcale zgonów spowodowanych wyłącznie przez pozytywnych Covid-19,
które już wcześniej chorowały na inne choroby.
Dlaczego w niektórych miejscach jak
np. w północnych Włoszech były
przepełnione szpitale?
1) Mają znane problemy z falami
grypowego zapalenia płuc
2) W Bergamo (Centrum ostrego zapalenia
płuc) zostały w styczniu 2020 r.
zaszczepione 34.000 osoby. Jednym ze
skutków ubocznych tego szczepienia jest
duszność, problemy z oddychaniem, nie
jest to zaskakujące biorąc pod uwagę
neurotoksyny, które zawiera szczepionka.
3) Panika uderza w płuca. Przez wywołaną
panikę,poszła masa ludzi z niewielkimi
symptomami do szpitali zrobić fałszywy
test.
4) Zostały zastosowane śmiertelne
medyczne terapie pod wpływem strachu.
5) Północne Włochy ma duże
zanieczyszczenie powietrza.
6) Północne Włochy jest polem testowym kontrowersyjnej sieci komórkowej 5G.
7) Włochy mają najstarsza populację w Europie.Ponad 80%tzw.przypadków Covid-19 były osoby po 70 roku
życia.
Drogi człowieku: W następnych wyborach głosuj tylko na takich polityków i partie, tych które w pełni
popierają ten list i są zaangażowani dla nienaruszania ludzkości, solidarność dla społeczeństwa bez
reżimu i terrorystycznego ich trucia przez przymusowe szczepienia.
Prosze wydrukować i rozpowszechniać, prześlij plik PDF i na inne serwery.
po niemiecku: #stoppPandemieTerroristen
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