NAUK IZ ŠANGHAJSKE ZGODBE
Šanghaj, največje kitajsko pristanišče, je bilo dva meseca zaprto – v 25 milijonskem mestu so oblasti
ljudi zaprle v svoja stanovanja kot v strogo karanteno, brez možnosti izhoda – niti v trgovino, niti v
lekarno, nikamor. Dva meseca brez oskrbe, hrana je ljudem pošla že v tednu, dveh, tisti bolj založeni
so jo imeli morda še kak dan dlje.
Posledično so v tistih dveh mesecih stale in čakale na raztovor stotine ladij, s čimer se je umetno
ustvarilo pomanjkanje in temu je sledil dvig cen in rast inflacije.
Ne glede, kaj je bilo oblastem v prvem planu, ekonomske posledice zaprtja ali “zdravstveno” - vojaški
poskus zaprtja 25 milijonske množice, njihovo izčrpavanje in testiranje, do kdaj bodo vzdržali, kako se
jih da obvladovati z vsemi novimi tehnologijami, psihološko prisilo…
Veliko zaključkov so lahko potegnili iz tistih dveh mesecev vsi, ki so z zanimanjem opazovali to dramo
– vojska in oblasti iz drugih držav, kako bi lahko oni v svojih državah izvedli podoben lock-down, česa
se ne sme delati, da ne sprožiš množičnih uporov in kaj moraš delati, da morebitne upore že v kali
zatreš ipd.
Vsi skupaj so pa pozabili na eno, vse kaj drugega, kot malenkost – na v nebo vpijoče dejstvo, da so s
tem nehote dokazali, da virusa, tega zloglasnega, tako “zelo nevarnega virusa”, ki se ga cel svet boji,
praktično ni! Kajti, če so v Šanghaju za dva meseca zaprli 25 milijonov (!) ljudi – t.j. za 12 Slovenij
prebivalcev v svoja stanovanja, jih izstradali, pustili brez lekarne, brez zdravnika, na milost in nemilost
spontanemu “širjenju okužb”, medtem, ko so bili dva meseca tesno eden ob drugem, non stop v stiku
in se pri vsej zloglasnosti “virusa” ni zgodilo, da bi ljudje v stotisočih umirali od COVID-a … Potem je
možno sklepati samo dvoje:
- ali virusa ni, in nam o njem vsi skupaj debelo lažejo
- ali pa je tako neznaten, da se na njega ni vredno ozirati niti toliko, kot na blagi prehlad.
Tako! Zdaj pa naj se naša, Slovenska oblast odloči, kaj bo počela z nami. Mi ji svetujemo, da se odloči
med naslednjimi možnostmi:
Lahko zablefirajo (avgusta, 16. septembra ali pa kasneje v jeseni) neki novi “val”, strašno hud “sev”,
naj narišejo diagrame s 30 – 50% okuženih in rečejo, da nas morajo zapret. Dobro, lahko nas zaprejo,
ni problem, mi imamo v kleti zalogo krompirja, bomo že zdržali tudi par mesecev!
Samo, ko nas zaprejo, bosta samo dve možnosti:
- če nas bo med zaprtjem (ali po njem) umiralo večje število, kot ponavadi, bo to dokaz, da so nas
zaprli samo zato, da nas bodo lahko pobijali.
- če pa nas med zaprtjem (ali po njem) ne bo umiralo večje število, kot ponavadi, bo to dokaz, da
virusa ni in da so nas zaprli brez veze (seveda tudi protizakonito, kot vedno do zdaj)
V vsakem primeru bo to za njih težka odločitev saj karkoli naredijo, se bodo izdali – ali bodo pokazali
vse svoje morilske, depopulacijske podle načrte, ali pa bodo razgalili vse svoje laži – da nas zapirajo
za prazen “k”, ker je itak vse skupaj izmišljeno!
Mi jim svetujemo, da izberejo tretjo možnost, in sicer, da nas pustijo pri miru. In to ne samo jeseni,
ampak enkrat za zmeraj!

Samo v tej drobni knjižici je toliko “težkih” dokazov o tem, kdo vodi vso to igro , koliko laži je bilo v
vseh letih lansirano skozi medije (bravo RTV!) … Toliko dokazov o tesnem sodelovanju farmacije in
vojaških struktur. Ja, prav ste prebrali!

FARMACIJE

(!)

in

VOJAŠKIH STRUKTUR (!)

Dokazi govorijo o tem, da vojaki plačujejo bajne vsote farmaciji (in ne obratno) kajti če bi farmacija
plačevala vojski, bi lahko rekli, da gre zdravilarjem samo za mega-dobičke in da rabijo vojsko, da prisili
ljudi da konzumirajo njihove zvarke. Ker pa plačuje vojska farmaciji je to dokaz, da država, od katere
je ta vojska, plačuje farmaciji da izdela orožje za njihovo vojsko! Pa smo tam! Dokazali smo, da ta
današnja razvpita farmacija ne izdeluje zdravil! Ona vojski izdeluje biološko orožje! In pika!
Bogato plačano biološko orožje, s katerim računa ta ista vojska zavladati svetu in ji nekajdeset
milijard, kolikor da farmaciji, ni nič v primerjavi s tem, da bo s cepivi pokorila pol sveta!
Samo pošpikat nas morajo čimbolj na silo, po vojaško, preko trupel, obvezno, čimprej, da ne pridejo
prej na dan vse njihove svinjarije.
Gospod Golob, je že pozno! Se je že razvedelo, okostnjak bo vsak čas padel iz omare, tako, da
na ZNB lahko mirno pozabite! Boste morali spisati čisto nov ZVB, Zakon o Vojaških Boleznih ampak
člena, v katerem bi pisalo da “morajo državljani (prostovoljno ali na silo) pred strelski vod”, vam na
noben način ne bo uspelo “spraviti skozi” - ne v prvem, ne v drugem, niti v 365-em branju!
Pa tudi, če spišete nov ZDep (Zakon o Depopulaciji). Saj kot izobraženci vendar veste, da ne moreš z
Zakonom o veterini urejati elektroenergetskih vprašanj v državi, niti z Zakonom o slaščičarstvu urejati
obligacijska razmerja.
Iz istih razlogov ne moreš z Zakonom o nalezljivih boleznih urejati agresije ene države na
drugo in pravico le te do obrambe! Medicina nima tu kaj iskati in je samo zlorabljena ker je
edino področje, ki človeka lahko obveže, da vzame neko kemijo vase. Ampak to, kar “mora vzeti”,
mora najprej sploh biti zdravilo in ne strup in najprej mora res obstajati neka bolezen, ne pa da je
samo narisana in vsi diagrami okuženosti izmišljeni, vse statistike o umrlih pa zlagane in potvorjene.
Torej, golobčki, pozabite na medicino,WHO in vse take izmišljotine in se lotite resnega dela! Ljudem v
korist in ne v pogubo!
Vsem Klausom Schwabom, pa raznim Hararijem, Billom Gatesom in podobnim predlagamo, da svoje
tisoče milijard, ki jih nimajo kam pametno vložiti, porabijo na sledeč način:
Oni, ki so »lastniki sveta«, naj se vsedejo v raketo, poiščejo lastnika Galaksije, ki je vseeno malo bolj
imeniten od njih in naj ga prosijo, da jim proda kako zvezdo v vrednosti vseh tistih njihovih tisočev
milijard. Naj jim proda tako zvezdo, ki bo imela veliko peska na svoji površini in naj se vsak od njih
zakoplje v svoj peskovnik in tam dela poskuse na tamkajšnjih bakterijah – naj njih cepijo, jim gledajo v
misli, možgane, naj jih z digitalizacijo zvezde nadzirajo, kolikor jih je volja.
Seveda, če jim bodo te bakterije to dopustile, če jih ne bojo prej okužile in se bojo morali vrniti na
Zemljo. Tu jih bo seveda čakalo posebej za njih izdelano cepivo za okužbe z izvenzemeljskimi
bakterijami – s posebej visoko dozo lipidov, raztopljenih v ustreznih topilih, da bo cepivo še posebej
varno in učinkovito in z ogromnim dodatkom adjuvanta, preparata, ki ojača imunski odziv. Bakterije
proti tako znanstveno sestavljenemu cepivu iz zadnje m-RNA tehnološke zbirke cepiv ne bodo imele
šans preživeti in se bodo vdale, kar bo lahko Holliwood posnel in predvajal vse te bele zastave
vsakič, ko bo kdo podvomil v varnost in učinkovitost m-RNA cepiv. Te posnetke bodo objavili v vsaki,
najbolj zakotni TV-hiši, da ja ne bi nihče na Zemlji podvomil v učinkovitost cepiv.
Vsi ti naši filantropi pa bodo ob povratku na Zemljo z vsemi častmi nameščeni najprej v 10-dnevno,
luksuzno karanteno, potem pa bodo dobili vsak teden en odmerek, lahko tudi dva ali tri, omenjenega
cepiva. In to zastonj! Na socialne stroške.
Časti raja!
Lep pozdrav!

