Covid maffia lebuktatása
Covid Kisokos
(Bármelyik képre kattintva a bővebb információt találsz a témával kapcsolatban videó vagy cikk formájában.)

DIKTATÚRA ÉRDEKÉBEN!

NÉP VÉDELMÉBEN!

Jogsértő, helytelen, járványügyi megoldások,
melyek inkább felnagyítják, vagy felerősítik a
járványt.

Megfelelő járványügyi megoldások, melyek
szükségtelenné teszik a jogsértő, gazdaságot bedöntő
járványügyi intézkedéseket és a vakcinát.

ÜRÜGY AZ NEM JOG!
OV. Vészhelyzetre hivatkozva, diktálja a jogsértő
intézkedéseket. Bármilyen nemes cselekedetnek
tűnik, még nem jogosítja fel a diktátor szerepére.
Mi a biztosíték, hogy a nép érdekében cselekszik?
A nép megkérdezése nélkül, mutyiban, zárt ajtók
mögött tárgyal a kiválasztott szakemberekkel. Más
szakemberek véleményét üldözi, ellehetetleníti. Így
ki van szolgáltatva a nép a hatalom kiforgatott
tudományra épített átverésére.

A kormánynak segítenie kell az embereket a vészhelyzetben,
biztosítani a védőfelszerelést, és a köztelevízióban,
rádióban, különböző szakértőknek a véleménynyilvánítási
lehetőséget, hogy a nép minden tájékoztatást megkapjon a
veszély elhárítását és kezelését illetően. A népet biztatni és
nyugtatni kell.

OSZD MEG ÉS URALKODJ
1) Mi van a maszk mögött?
Rossz hatásfokú védőfelszerelések miatt
egymásra kényszerítenek minket, mert a hordott
papírmaszk önállóan nem véd meg a vírustól.
Ezzel jó ürügy nyílik jogsértő, intézkedések
foganatosítására, mellyel kiegészítik a védelmet.

Vannak olyan védőfelszerelések, melyek együttesen, teljes
védelmet nyújtanak minden személynek, így nem
szorulunk egymásra.
FFP3 maszk és zárt védőszemüveg, fertőtlenítés a
veszélyeztetetteknek lehetőséget biztosít a teljes védelemre,
ahogy azt most a kórházakban is teszik.

Szlogen: „a maszk nem engem véd hanem téged”
Ezzel szembeállítják az embereket, mert a
maszkosok elhiszik, hogy a maszkellenesek miatt
betegednek meg.
A műtős maszkokat steril műtőbeli viseletre
tervezik, nem vírusvédelemre, mert csak arra
szolgál, hogy a műtős ne köpje tele a műtéti
területet, megfertőzve a pácienst, aki altatás közben
ritkán szokott visszaköpni, így védelemre nincs
szükség. A műtős nem fogdossa az orrát, és a
maszkot eldobja veszélyes hulladékként, mert a
kórokozók elszaporodnak rajta.
Ezt a szlogent ültették át az utcai használatra, ahol
összefogdosunk mindent és önkéntelenül az
arcmaszkunkhoz nyúlunk, így megtapasztva a
kórokozókat rajta, ami a meleg párás
leheletünktől tenyésztőként működik, a szájunk
előtt. A különböző egyéb vírusok baktériumok így
megfertőzhetik a tüdőt és betegséget okozhatnak.
Amennyiben erre kapjuk el a sars-cov2 -t,
súlyosabb tüneteket tapasztalhatunk.

Jó és a rossz hatásfokú
felszerelések közötti különbség

OSZD MEG ÉS URALKODJ

2) Vakcina függőség kontra nyájimmunitás
-Bizonytalan hatású és mellékhatású vakcinák
együttesen se érnek el teljes védelmet, viszont
fertőzünk vele. Mindenképpen kell hozzá a
nyájimmunitás, hogy az emberek 60%-a be legyen
oltva, hogy valamelyest védettek legyünk. Megint
olyan eszközt találtak, mely miatt egymást
okolhatjuk.

Az első SARS-COV 2003-ban volt, tehát 18 éve. Azóta
bőven találkozhattunk vele és kialakulhatott a védelmünk.
Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai tankönyvében (2013)
szerepel a tünete és kezelése, amiről elfelejtkeztek a
kormány által kiválasztott szakértők.

A SARS-COV2 vírust úgy állították be, hogy ez egy teljesen
-Minden intézkedéssel elszeparálják az embereket új vírus, majd május környékén rájöttek, hogy nem is a tüdőt
egymástól, főleg a betegeket, vagy betegnek
támadja, hanem az ACE2 receptorokat, ami hypoxiát okoz
tesztelteket, karanténnal, hogy ne alakulhasson ki a és citokin vihart. Pont ez az elődjének is a tünete. Még ha
nyájimmunitás és a védőoltásban reménykedjünk. mutálódott is valamelyest, a lakosság 95%-a nem kerül még
kórház közelébe sem, maximum influenza jellegű tüneteket
tapasztal, ami pont a nyájimmunitás természetes
kialakulásához bőven elegendő.
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A rossz hatásfokú felszerelések miatt, jogsértő,
gazdaságunkat megrogyasztó, országunkat
eladósító intézkedések bevezetése, melyek a
természetes életfeltételeket is megvonják az
emberektől.

Célzott védelemmel, megfelelő hatásfokú
védőfelszerelésekkel, megoldható a veszélyeztetettek
védelme, míg az egészségesek között, természetesen
kialakul a nyájimmunitás.

A védelmi vonalat a gondozó és mindenki között
létrehozták elszeparálva az egészségeseket is
egymástól, hogy megvédjék az idősek otthonába
járó gondozót, vagy a nagyinak bevásároló
unokát a fertőzéstől, nehogy megfertőződjön és
megbetegítse a valóban veszélyeztetett időseket,
krónikus betegeket.
Társas kapcsolatok, közösségi tevékenységek
ellehetetlenítése, kocsmák, pubok bezárása,
ellehetetleníti az emberek közötti információ
terjesztést és közösséget alkothatnának és
felléphetnének a fantom járványt generáló diktatúra
ellen.

Elég a gondozó/unoka és a gondozott/nagyi között
meghúzni a védelmi vonalat. FFP3 maszk, védőszemüveg,
fertőtlenítés, távolságtartás, önmagában is megoldja a
védelmet minden személynek, anélkül, hogy tönkretennénk
a gazdaságot, vállalkozásokat és sértenénk az alkotmányos
jogainkat.
Az internetre szűkülő információ terjesztést is
A súlyos beteg nagypapihoz se influenzaszezon idején
ellehetetlenítik, cenzúrázzák, a kormány
menjünk látogatóba. Őt kell megvédeni. Nála kell úgy
járványügyi intézkedéseivel ellentétes
védekezni, ahogy azt az egészségeseknél írják elő. A
véleményeket üldözik.
tünetmentesek nem fertőznek, elég a fokozott célzott
védelem. Amennyiben betegek vagyunk, azaz tüneteink
Gyülekezést megtiltják.
Sértik emberi méltóságunkat, veszélyeztetik testi, vannak, azt nem teszttel kell ellenőrizni és ekkor maradjunk
otthon. Itt a kormány segíthetné a dolgozókat 100%
lelki, szellemi egészségünket.
táppénzzel.
Már csak az a kérdés, mennyire veszélyes
Videóhoz katt a képre.
valójában a sars-cov2?
SARS-COV2 SÚLYOSSÁGA
PCR tesztek, Statisztikai csalások
Olyan teszteket alkalmaznak, melyekkel
felnagyítható a járvány súlyossága. PCR-nél túl
nagy ciklusszám, sok hamis pozitív eredményt

A qPCR tesztek már jó hatásfokúak a vírusok kimutatására,
de csak jól kalibrálva. Egyéb jó hatásfokú tesztek is
léteznek, melyek gyorsan, a vérből is kimutatják a vírust.

nyújt, így a nem fertőzőt is fertőzőnek lehet
Nem tesztekkel derül ki, hogy ki a beteg hanem a tüneteiből.
nyilvánítani. WHO ajánlása 45 és Boldogkői is ezt Akinek nincs tünete nem beteg és nem is fertőz, vagy csak
ismerte be, ami túl nagy.
minimálisan, ami pont a nyájimmunitást segíti elő, mert a
leheletével épp csak annyi „kór”okozót juttat át, amit az
A tesztek számának folyamatos lépcsőztetésével, egészséges szervezet könnyen tud kezelni és legyőzni. A
azaz az előző mennyiség megduplázásával,
veszélyeztetetteket meg lehet védeni. Szükségtelen a teszt.
duplázódik a fertőzöttek száma is. pl. Az augusztus Videóhoz katt a képre!
végére időzített második hullámnál, nyilvánvalóan
a kollégiumokat elfoglaló, külföldi diákok kötelező
tesztje növelte látszólagosan a járványt, anélkül,
hogy komolyabb megbetegedést tapasztalhattunk
volna. Merkely mégis a
hazatérő nyaralókra fogta, de
akkor egész nyáron magasan
lett volna, ahogy hurcolják
be a vírus.
HALÁLOZÁS
Boncolás ugyancsak vészhelyzetre hivatkozva
megtiltva, ezzel szemben mindenkit covidra
regisztrálnak, akit pozitívan tesztelnek, a
csalásra beállított tesztekkel, bármibe halt is bele.
Felnagyítja a járvány halálozását. Először 10% volt
majd, a trükkök leleplezésével folyamatosan
csökkentették, míg a WHO is beismerte, hogy
influenza szintű a halálozás.

Van olyan védőfelszerelés, mellyel elvégezhető a boncolás,
főleg hogy az eredményétől függ miben haltak meg
pontosan az emberek és mivel lehet kezelni.
Erre a kutatásra épül a járványügyi védelem. Pontos
kórképet csak a boncolás után lehet kapni, mely segíti a
járvány megismerését és ez által a kezelését.

KEZELÉS
Kontraproduktív vs. produktív szerek, intézkedések
-Hydroxychloroquine a kezdeti stádiumban gátolja
Nagy dózisú C-, és D-vitamin, pihenés, léböjt, Aszpirin
a vírus szaporodását, később semmit nem ér viszont
100mg az esetleges vérrögök miatt.
túladagolva súlyosbítja a tüneteket, ahogy azt
Lázcsillapítás, csak ha nagyon magas, és veszélyezteti a
Olaszországban tették, több halottat generálva.
szívet és az agyat.
Lélegeztetőgép káros, mert a koronavírus nem a
Friss levegő, Napfény, nyugalom, sok séta.
légzésfunkciót támadja, hanem az oxigénfelvételt,
Vírusgátló illóolajok inhalálása. Szükség esetén oxigén.
így az amúgy is káros beavatkozás szükségtelen,
Sok gyümölcs, zöldség, tudatos táplálkozás, méz, hagyma
viszont a tüdő funkciót átvéve, károsítja azt, a
fokhagyma, léböjt.
meglévő tüneteket súlyosbítva. Akiket rátettek
Húsleves levében lévő zsír beindítja a máj méregtelenítését
csaknem fele meghalt. Ezt már az Olasz és
és az epét, melynek folyadéka fertőtleníti a beleket, ahol az
Amerikai orvosok is közzé tették tavasszal.
immunrendszerünk döntő része található. Emellett a DVédőoltásokkal súlyosbítják a tüneteket, és
vitamin is zsírban oldódik.
újragenerálják a járványt. Eleve nem is lehetne
Nem véletlenül csináltak öreganyáink húslevest, vagy
idős, és/vagy betegeket oltani, főleg nem járvány
köménymagos levest.
idején, mert a vírussal együtt súlyosabb tüneteket
Pihenj sokat, egyél keveset hogy az energiádat a
okozhat. A vakcinák hatásmechanizmusát
szervezeted ne emésztésre és fölös erőlködésre pazarolja,
visszájára forgatták és ellenségképet nevelnek a
hanem a betegség leküzdésére.
szervezetünkbe, olyan vírusok ellen, melyekkel
Egyes országokban az ivermectinnel, a covid betegség
már rég együtt élünk, vagy könnyű szerrel
bármely szakaszában, sikeresen kezelték a betegeket.
legyőzzük, így az immunrendszerünk esetleges
A természetes immunizációt helyezd előtérbe.
túlzott reakciója miatt, súlyosabb tüneteket
észlelünk, amikor legközelebb kapcsolatba
kerülünk a koronavírussal. Az erősebb járványt a
mutációra fogják majd.
Erről ebben a cikkben olvashattok.

MÉDIA
A hazai médiumokat szinte kizárólagosan a
kormány közeli személyek vásárolták fel.
Félinformációkra, féligazságokra, felvetett
hipotézisre épülő tanulmányokra, folyamatban lévő
kutatásokra, annak esetlegesen felvetett,
legsúlyosabb, még nem bizonyított, hatásaira,
következményeire hivatkozva, csak bizonytalan
jövőképet és halottak számolgatásával generáltak
félelmet, ezzel gyengítve az
immunrendszerünket, nagyítva a járványt.

A pártatlan médiában folyamatosan a megelőzésről,
kezelésről szóló cikkeket kellene adni, és megnyugtatni az
embereket. Csak a már bizonyított elméleteket bemutatni,
megoldással enyhítve hír hallatán felmerülő pánikot.

Teleszórják az internetet, a megosztott
társadalmunk mindkét oldalának nézetét támogató
cikkekkel, információval, hogy még inkább
elmélyítsék közöttük a szakadékot és egymásnak
ugrasszák. Kupakos oltás, kétes halálesetek,
melyekhez mindkét oldal bizonytalanul áll hozzá.
Egy oltásnál lehetne sóoldatot is beadni, nem
engednék a kupakos felvételeket, mint ahogy a
hivatalossal ellentétes állításokat is kínkeservesen
lehet terjeszteni, de bezzeg ezekkel tele van szórva
a net. Nyilvánvalóan etetés.
EGYÉB HATÁSVADÁSZ TRÜKKÖK
Tömegpszichózis, érzelmi manipuláció, félelemkeltés
Telerakják a covid osztályokat idős otthonokból behozott súlyos beteg emberekkel, hogy látványosan
haljanak meg a nővérek, orvosok előtt, ezzel pánikot keltve bennük. Pedig volt olyan időszak, amikor 30ezer
ember halt meg influenzában és mégsem voltak ennyire tele az osztályok, mint idén 12ezer halottnál. Ez is
bizonyítja, hogy egy helyre gyűjtik a halálos, idős betegeket.
A halottak közül, hivatalosan is csak 3%, aki koronavírusban halt meg. A középkorúak is általában
súlyos betegek, csövek lógnak ki belőlük, doboz gyógyszerrel fekszenek be eleve. Elmondható, hogy csak azok
halnak meg koronavírusban, akik amúgy is meghaltak volna influenzában, vagy anélkül is. Krónikus betegség
nélkül, nem halnak meg fiatalok, maximum a drogos, alkoholista, vagy önpusztító, trehány életvitele miatt
leépült betegek, akik nem törődve az állapotukkal, nem voltak orvosnál évtizedek óta, és nem került a
nyilvántartásba kórképe.
Sima cukorbeteg NEM veszélyeztetett, csak azon halottak krónikus betegségeiről
készült a statisztika, akiknél, idős koruk miatt, eleve jellemzően előfordul a cukor-, szív és
érrendszeri betegség. Ezzel a statisztikai trükkel is lehet fölösleges félelmet generálni. Videóhoz
katt a képre, kik is veszélyeztetettek korra és állapotra nézve.
Kórházakban érzelmi ráhatás, kiközösítés, és két naponta PCR tesztet végeznek azokon, akik nem oltanak, hogy
állandóan sértsék a nyálkahártyájukat. Kényszerítés.
A médiában állandóan félelmet keltenek, hogy elfogy a vakcina, és az átlag embert számára befolyással
bíró személyek, (orvosok, nővérek, celebek) a vakcina melletti nyílt kiállással és propagálásával felerősítik az
oltási kedvet, hogy buzdítsák, motiválják a népet az oltásra. Tömegpszichózis és félelemkeltés
Az orvosokba, tudósokba vetett vak hitet használták fel ellenünk. Az orvos, virológus nem Isten, te
is meg tudod tanulni az anyagot, ráadásul elég csak a tankönyvet felmutatni, rávilágítani a hazugságokra. A
trükköket lehámozva a járványról, kiderül nem is járványügyi kérdés, hanem egyszerű politika.
Egy ortopéd sebész annyit ért a virológiához, mint egy kőműves, de mivel az ő szakmája egyértelmű (a
csípő protézist a könyvben tanult technika szerint illeszti a helyére), így azt gondolják, a virológia is ilyen és

elhiszik az orvos kollégáik állításait. A virológia még elég képlékeny szakág, lehet csalni benne. Az orvosokat
követik a nővérek, és a kórházi személyzet, akik így hamis tudás birtokában, magabiztosan, nagy
meggyőződéssel befolyásolják az egyszerű, laikus tömeget.
Az orvosok között hierarchia van és elég a legfelsőket megfizetni, vagy a kutatási anyagot hamisítani és
hivatalos tankönyvekben, dokumentumokban beléjük nevelni a hamis tudást, hogy a hatalom érdekét tudatlanul
vagy érdekből szolgálják.
Összesítve, azért mert orvos, vagy nővér mondja, még nem jelenti, hogy az hihető és igaz. Gondolkozz
önállóan!
Az életért és szabadságért cikkemben bővebben kifejtem a pandémiára vetítve az oszd meg és uralkodj
elvet, a fokozatosság, és rejtőzködés elvét bemutatva. A kismalac és a farkasok mesében se volt szüksége a
kismalacnak bizonyítékokra, hogy a farkas meg akarja enni, mivel ismerte ezeket a trükköket és már
felkészülten várta a támadást. A jobb félni, mint megijedni mondás, is arról szól, hogy jobb a legrosszabbtól
tartani és felkészülni, mintsem homokba dugni a fejünket és hiábavalóan a megmentőben, vezetőben
reménykedni, majd védtelenül, kiszolgáltatottan, csapdába esni.
A farkas, a malacka empátiáját kihasználva akart bekéredzkedni a melegbe, a fagyoskodó sorstársának látszatát
keltve. A malackának volt annyi esze, hogy ne magából induljon ki és tudván a
farkas természetéből fogva megeszi a malacokat, nem dőlt be a trükknek, mert
egy farkas, a bundájának köszönhetően, nem fázik télen. A fokozatosság elvét is
az apró lépésekkel mutatja be, amint a farkas lassan szoktatja hozzá a malackát
a veszélyhelyzethez, és ne tudjon felkészülni a végső, immáron kivédhetetlen
támadásra. Ahogy a béka is lassan melegítve megfőzhető, ellenben azonnal
kiugrana, ha forró vízbe dobnánk. Teljes cikk a képen.
Államcsín, hazaárulás
A fenti táblázat elemzésénél látható, hogy a kormány minden intézkedése a bal oldalon található, a
hatalomnak kedvező, szabadságjogokat sértő, oszlopra tevődik, amit vészhelyzetre hivatkozva erőltet a népre. A
vészhelyzetet meg a saját finanszírozású médiumaival és szolgálatába állított szakértőivel, statisztikai
csalásokkal, tesztelési trükkökkel tartja fenn.
A külföldi, magán támogatású, WHO-ra hivatkozva, egy nemzetközi bűnszervezet részeként,
emberiségellenes bűntényt követ el, és csak a kezét mossa tisztára a részfeladatok, látszólag különálló
szervezetek közötti megosztásával. Innentől fogva alapos indokkal merülhet fel bennünk a gyanú a
szándékosságról, a kormányunk jogsértő, és egyeduralomra törő érdekével és a háttérhatalomnak való
kiszolgáltatásunkkal kapcsolatban, mivel ezek mögött a szervezetek mögött, ugyan azon támogatók és
csoportok állnak.
Ezt tetőzi, hogy a cuki nevén teljhatalomnak nevezett diktatúra alapját is megkreálta, egy Magyarország nevű
államban, melynek Alaptörvényével olyan jogi környezetet teremtettek, melyben megtámadhatatlanok a
veszélyhelyzetre hivatkozva foganatosított alkotmányos és emberi jogainkat sértő intézkedései. Mivel a
veszélyhelyzetet saját szakértőire hivatkozva tartja fenn, ellenkező véleményeket elutasítja, a kizárólagos
hatalom birtoklása bűncselekmény is megvalósul, ami ellen alkotmányos jogunk és kötelességünk is
fellépni.
Az Alaptörvényt mindenképpen el kell törölni, járványhelyzettől függetlenül, mert bármely következő
hatalomra kerülő kormány kezében egy diktatúra eszközévé válik.
A győzelemhez a közös nézet által kell újraegyesíteni a megosztott társadalmunkat, melyhez rettentően
fontos, hogy informáljuk az embertársainkat és mindkét oldal problémájára találjunk megoldást.
Ezt a célt tűztem ki a honlapomon, és ezért is készítettem ezt a gyorstalpaló írást is, hogy minél gyorsabban
tájékozódjunk és tudjunk tájékoztatni másokat.
Akik összefogásról papolnak, azok közül sokan pont hogy el akarják terelni, vagy megosztani a közös nézet és
cél által gyűjtött tömeget, arra hivatkozva, hogy őt és nézetét is elutasítottuk, és ezzel egoista, negatív
jellemvonású bélyeggel, ellenünk befolyásolják az esetlegesen csatlakozókat. Akiket magukhoz dédelgetnek,

azokat vagy „parkoltatják”, míg a hatalom elvégzi tervét, vagy az aktívabbakat olyan megoldásokra ösztönzik,
melyekkel, vagy nem lehet célt érni, vagy egyenesen a céllal ellentétes eredményt érhetnek el vele.
Tüntetéseket addig felesleges tartanunk, főleg a tilalmi időszakban, míg a megosztott népünket nem
egyesítjük. Sajnos a média egyeduralma és egyoldalú tájékoztatása miatt az emberek egy részéhez nem is
jutnak el a hivatalossal ellentétes érvek és információk és nem látják, hogy vannak hasonló gondolkodásúak, és
az emberek nem akarnak konfrontálódni az ismerőseikkel családtagjaikkal, így nem tudunk összefogni
egymással.
A 2022-es választásra a pártok elindították a kampányhadjáratukat, ami megnehezíti a dolgunkat, mert egyik se
beszél a valódi megoldásról. Az ellenzéki pártok is csak látszat támadásokat indítanak és fogtak össze a
kormány ellen, mert közösen hajtották végre az államcsínyt, így egymást fedezik. Nem a jogainkat sértő,
idétlen, egészséget károsító járványügyi intézkedéseket kritizálják, hanem az oltások lassúságát és a tömeges
tesztelések hiányát. A hatalom érdeke az oltás, melyhez a tesztcsalások segítik. A program láthatóan ugyan az
mint a kormánynak, hiszen mindegyik felett ugyan azon hatalom van.
Megoldás
A magyarok abban a szerencsés helyzetbe kerültek, hogy a kormány az ellenzékkel együtt,
alkotmányellenesen hozta létre az Alaptörvényt, mert kihagyták belőle a népet és nem volt joguk csak
módosítani a meglévő Magyar köztársaság Alkotmányát, így jogi úton lehet és kell megtenni az első lépéseket
a diktatúra felszámolására. Erre készült egy NYILATKOZAT, melyben a kormányt kérjük fel, hogy egy jogi
fórumon igazolja joghatóságát. Amennyiben tüntetésekkel akarnánk megdönteni, azt lefizetett ügynökeivel
járatná le, és mi kerülnénk negatív, terrorista , azaz üldözhető szerepkörbe. Így viszont a kormány kerül
bizonyítási kényszerbe, és ha kihátrál, már bármilyen eszközökkel eltávolítható. Ehhez a legfontosabb a nagy
nyilvánosság. Pár ember hiába jelenti fel őket, azt eltusolják. Ezért mindenkihez el kell juttatni ezt a hírt.
Alaptörvény közjogi érvénytelenségének bizonyítása pdf dokumentum.
Mivel súlyos bűncselekményt követtek el, a sikkasztásokon felül, minden eszközzel ellehetetlenítik, hogy
nyilvánosságra kerüljön, ezért nekünk kell megoldani a terjesztést. A facebook posztok, a totális járványügyi
cenzúra miatt nem terjeszthetőek, vagy a sok más lényegtelen információ között elsikkadnak, így egyéb
terjesztési lehetőségeket kell találnunk. Az egyének ismeretségi hálója egymást érintve, lefedik az egész
országunkat, így nagyot tudunk meríteni a társadalomból, és el tudjuk juttatni az információt az arra
fogékonyaknak. Erre jó lehetőséget ad a messenger, vagy egyéb üzenetküldő, vagy email, melyen minden
ismerősünknek körüzenetet küldhetünk. Csak úgy tudunk elérni eredményt, ha mi magunk válunk saját
vezetőnkké, kimozdulva a kényelmi zónánkból. Ha vezetőt várunk, akkor a hatalom fog küldeni egyet, mely
hamis irányba vezet. Senki nem fog segíteni! Magunknak kell összedolgoznunk és terjesztenünk a fényt, mely
bevilágítja a sötétséget. Az igazság, azaz helyes megoldás, nyilvánvalóvá teszi a hamisságot. Kérek mindenkit
olvassa el a cikkeket, nézze meg a videóimat, és váljon a társadalmunk sötétségét bevilágító fényforrássá.
A honlapon, a terjesztés menüpont alatt találtok még plakátnak való anyagot is.
Ezt a tömör gyorstalpalót kérlek küld el minden ismerősödnek, hogy elegen legyünk egy postaládás
szórólapozáshoz, mellyel lefedhetjük az egész országunkat, és informálva a népet megakadályozhatjuk a
törvénysértő intézkedéseket és a kényszervakcinázást is.
Gál András
facebook profil
facebook oldal
facebook csoport

https://eletertesszabadsagert.hu

