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Věc: Souhrnná zpráva k testům na Covid19 v rámci falešné pandemie
Ptáme se informace. Co je z toho pravda?

Celkově k věci koronavirus a variantě označované jako Covid  jsou známé a jsou známy
tyto skutečnosti.   Pocházejí  z různých zdrojů.  Veřejně dostupné zdroje  jsou označeny
jako (VZ), důvěrné zdroje jsou označeny (DZ), získané informace od osob (OZ), prověřené
zdroje (PZ) a neprověřené zdroje (NZ). Analytické zdroje potom (AZ).

Obecná fakta: (VZ), (DZ), (OZ), (PZ), (AZ)
a) informace o nemoci z autentických knih, časopisů a lékařských zdrojů o koronaviru

Covid existují již od padesátých let minulého století. Průběh. Je to běžný vir, který
zhoršuje  zdravotní  stav  nemocných,  kteří  mají  řady  jiných  nemocí,  především
sníženou přirozenou imunitu. (VZ)

b) Verze Covid 19 může být uměle upravená verze stejně jako přirozeně zmutovaná
doktorky Pekové není potvrzen v tom smyslu, že nikdo neví, který a jaký vzorek čeho
zkoumala, zda je totožný se známým vzorkem z bodu a) či jiný. (AZ)

c) Její závěry zejména očkováním proti chřipkám. (AZ)

d) Výzkum jsou opatrně mnoho-jaké, tedy nelze s jistotou považovat a analyzovat jasné
závěry. Její napojení na kruhy v USA jsou známy. Zbytek je mediální divadlo.

e) WHO  (světová  zdravotní  organizace)  byla  jednoznačně  zaváděna  a  podporována
farmaceutickými frmami, americkou tajnou službou a zdroji četných soukromých a
tajných organizací (PZ)

f) WHO manipulovala s parametry nastavení kvót pro určení, co je nákaza, epidemie a
pandemie. (PZ). V důsledku toho záměrně vyvolala po celém světě paniku a půdu pro
zavádění  opatření  v jednotlivých  státech,  návazných  na  kroky  ve  prospěch
farmaceutických nadnárodních společností (PZ)

g) Jednotlivé  vlády  z části  v panice,  ale  z větší  části  na  základě  korupce  řízeně
připravovaly  své  legislativy,  vědomě  a  potichu  na  celosvětovou  akci  falešné
pandemie.  Úkoly  předávala  z  části  WHO  a  tajné  služby  nebo  krycí  neziskové
organizace.  Především  se  jedná  o  napojení  Americké,  německé  a  izraelské  tajné
služby. (AZ) (PZ)
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h) Zavedení povinných roušek, testů a vakcín byly postupné kroky, které měly vyvolat
celosvětové  změny  ve  struktuře  společnosti,  odstranění  demokracie  a  zavedení
úředně-byrokraticko-technologického  systému  společnosti  s vytvořením  totální
závislosti obyvatelstva na bankovním, technologickém fašismu a nadvlády a pomocí
vyvolaných krizí zhroucení národních států jednou pro vždy (AZ, PZ)

OP - NB – A234 

Testování na Covid 19:

- Výtěry z úst
- PCR testy
- Antigenní testy

a) Výtěr z úst

- mohou i nemusí být infkované, zřejmě záleží na šaržích a na potřebě zanést
nákazu či nezanést nákazu, či formálnímu naplnění jako by otestování (PZ)

b) PCR testy 

- jsou infkovány jednak chemickými látkami se škodlivým účinkem na zdraví,
zejména  osob  jinak  nemocných  nebo  se  sníženou  imunitou.  Nejsou  však
vyloučeny  šarže  bez  infkace  pro  vybrané  testované  skupiny  lidí  nebo
pracovníků. (DZ) (PZ)

- nejsou testovány na zdravotní nezávadnost a bezpečnost (PZ)

c) Antigenní testy 

- Antigenové  testy  Covid  nejsou  testovány  na  zdravotní  nezávadnost  a
bezpečnost (OZ)

- Obsahují hydrogel s nanovlákny umístěný na konci testovací tyčinky
- Invazivním proražením encefalobrány při aplikaci testu přes nosní přepážku je

aplikován obsah  testu  přímo do mozkové oblasti  a  zpřístupní  cestu  virům
plísním, bakteriím a dalším patogenům
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- Nanovlákna jsou velikosti ve srovnání s červenými krvinkami 1 / 1000x menší
a mají  schopnost  se  v těle  postupně shlukovat  do mřížky  putující  v tělních
tekutinách

- Materiál  nanovláken  je  ze  slitiny  zlata  a  dalších  kovů  s nízkou  atomovou
hodnotou, které zatím nejsou známy. Imunitní systém potom není schopen je
rozpoznat a přijme tyto cizí částice do těla.

- nanovlákna následně reagují na elektro-impulsy (zejména kmitočet 5G)
- naruší to přirozenou funkci zdravých buněk
- způsobí to zdravotní kolapsy podle závislosti na druhů dalších nemocí, které

lidé jinak mají, po testu a v závislosti dále v závislosti na na elektro-impulsech
- opakované testování  dále  zhoršuje  potom zdravotní  stav  a rozsah infkace

nanolátkami
- (VZ), (DZ), (OZ), (PZ), (AZ)

Toto je soubor a soustředění informací,  dostupných zatím k problematice v souhrnné
zprávě k 11.11.2020
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