
Mistä Koronassa On Kyse
Kirjoittanut

• Edward Curtin
• What I Know and Don’t Know about SARS-CoV-2 Virus

Viidentoista kuukauden uutteran lukemisen, tutkimisen, havainnoinnin, ja
tutkimisen, jälkeen olen tullut joihinkin johtopäätöksiin siitä, mitä kutsutaan
COVID-19:ksi eli koronaksi.

• Haluan korostaa, että olen tehnyt tätä työtä pakkomielteisesti, koska asia
on erittäin tärkeä.

• Olen seurannut, tietoja ja argumentteja kaikissa tiedotusvälineissä sekä
yritysten, vaihtoehtomedian, akateemisen tutkimuksen alalta, lääketieteen
tutkimuksen alalta, kirjoista, jne, jne.

• Olen keskustellut tutkijoiden kanssa ympäri maailmaa.

• Olen seurannut sivustoja, CDC — Centers for Disease Control and Pre-
vention, Maailman terveysjärjestö (WHO), sekä julkisen terveydenhuollon
ja ei-julkisen terveydenhuollon organisaatioiden tuottamana.

• Toisin sanoen,

En ole jättänyt yhtään kiveä kääntämättä, huolimatta ilmeisestä tai peit-
ellystä poliittista suuntautumista eri lähteissä.

• Olen tehnyt tätä työtä sosiologina ja kirjailijana, en lääkärinä, vaikkakin
monet lähteeni ovat olleet lääkäreitä ja lääketieteellisiä tutkimuksia.

Tiivistetyssä muodossa johtopäätökseni ovat seuraavat. Linkkejä en laita, koska
en yritä taivutella ketään minkään agendan puolelle. Kirjoitan vain julkisuuteen
ne johtopäätökset, joihin itse olen tullut.

• Elämä on lyhyt.
• Siksi aion sanoa sanottavani tässä ja nyt.

1) Tiedän, että valtavaa määrää ihmisiä on hypnotisoitu pelolla, uhkailulla,
ja lahjuksia maksamalla jotta he hyväksyisivät yritysten ja valtavirran
median version koronasta.

Olen päätellyt, että miljoonat elävät transsissa mutta eivät tiedä tätä. Hei-
dät on tähän tilaan hyvin järjestetyllä ja erittäin hienostuneella propaganda-
kampanjalla, joka perustuu ihmisen pelkoon kuolemaa ja sairauksia ko-
htaan.

Ne, jotka ovat tämän takana, epäilemättä tietävät hyvin, että luulosairaus
on laajalle levinnyt väestön keskuuteen.

Näkymättömän “viruksen” pelko on levinnyt niissä yhteiskunnissa, joissa
usko Jumalaan ja näkymättömään hengelliseen on korvattu uskolla ti-
eteeseen.

Tuntien väestön ominaisuudet hyvin, he ovat keksineet kampanjan, joka
pelkoa ja hämmennystä käyttäen saa aikaan tottelevaisen käyttäytymisen
ihmisessä.
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2) En tiedä, mutta arvelen, että ne, jotka ovat vahvimmin tämän hypnoosin
omaksuneet, ovat pääasiassa keski- ja yläluokkaan kuuluvia henkilöitä. He
ovat luottaneet vahvasti koko elämänsä järjestelmän haltuun.

Tämä luokkaan kuuluvat myös korkeasti koulutetut henkilöt.

3) Tiedän, että satojen miljoonien

• terveiden ihmisten lukitseminen ja
• vaatimus hyödyttömien kasvonaamareiden käyttämisestä, jotta vält-

tyisivät kontaktilta toisiin ihmisiin ja
• tavallisten ihmisten toimeentulon tuhoaminen

on aiheuttanut suuria kärsimyksiä.

Kaiken tarkoituksena on antaa ihmisille oppitunti siitä, kuka käskee ja että
heidän on parasta tarkistaa käsityksensä ihmissuhteiden merkityksestä ja
sopeutua uuteen digitaaliseen epätodellisuuteen, jolla näiden naamiaisten
järjestäjät yrittävät korvata lihasta ja verestä muodostuvan, henkilökohtai-
sista kontakteista muodostuvan todellisuuden.

4) Tiedän, että PCR-testi,

• jonka kehitti Kary Mullis,
• ei pysty havaitsemaan oletettua virusta
• eikä edes mitään virusta ja
• siksi kaikki luvut korona-tapauksista ja kuolemista

ovat tyhjän päällä.

He ovat loihtineet tyhjästä valtavan taikaesityksen.

Tiedän, että usko testin oikeutukseen alkoi

• epätieteellisestä PCR-Korona-Protokollasta,
• jonka keksi Christian Drosten
• Saksassa tammikuussa 2020.
• Siitä tuli standardimenetelmä SARS-CoV-2:n testaamiseen eri puolilla

maailmaa.

Olen varma, että

• tämä oli ennalta suunniteltu ja
• osa korkean tason salaliittoa.

Tämä testausmenetelmä asettaa viruksen monistamisen syklin kynnykseksi
45, joka voi aiheuttaa vain vääriä positiivisia tuloksia. — Nämä vääriä
positiivisia sitten kutsutaan korona-tapauksiksi:

Teko on petos laajassa mittakaavassa.

5) En tiedä onko väitettyä virusta koskaan pystytty eristämään siinä mielessä,
että siitä olisi puhdistettu tai irrotettu kaikki siihen kuulumaton aines
paitsi mikä on viljelty laboratoriossa.

Siitä syystä

• en tiedä onko virusta edes olemassa.
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6) Tiedän, että kokeellinen mRNA “rokote”

• ei ole perinteinen rokote.
• Kaikkien rokottaminen sillä aineella on vaarallinen ihmiskoe, jonka
• pitkän aikavälin seuraukset ovat tuntemattomia.

Ja tiedän, että

• Moderna sanoo, että messenger-RNA (mRNA) “rokote”
• toimii kuten tietokoneen käyttöjärjestelmä ja
• rokote asentaa tämän käyttöjärjestelmän ihmiseen.

Tohtori Robert Malone, mRNA-rokotteen keksijä, sanoo, että

• rokotteessa annetut rasva-nano hiukkaset, lipidit, siirtyvät koko ke-
hoon ja

• keskittyvät suurina määrinä eri elimiin, joissa
• spike-proteiini voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa, koska protei-

ini on biologisesti aktiivinen.

Ja tiedän, että

• FDA on tiennyt tämän kaiken aikaa.

Lisäksi tiedän, että

• kymmenet tuhannet ihmiset ovat kärsineet haittavaikutuksista ja
• monet tuhannet ovat kuolleet niihin.

Tiedän, että

• nämä luvut ovat huomattavasti aliarvioituja,
• johtuen raportointijärjestelmästä.

Tiedän, että

• tällainen määrä uhreja aiemmissa rokote-kokeiluissa olisi aiheuttanut
välittömän kokeen keskeyttämisen

• tai sitten kokeilua ei olisi edes aloitettu.

Että näin ei ole tehty, on vakuuttanut minut siitä, että

• erittäin paha agenda on tämän taustalla ja
• kaiken tarkoituksena on vahingon aikaansaaminen,
• ei terveyden parantaminen.

Ne, jotka ovat vastuussa tietävät sen mitä tiedän minäkin, — ja paljon
enemmän.

7) En tiedä,

• mistä tämä väitetty virus on peräisin,
• jos sitä edes on olemassa.

8) Tiedän, että

• heti kriisin alussa oli koordinoitu maailman laajuinen hyökkäys
• vaihtoehtoisten hoitomuotojen kieltämiseksi.
• Todistetusti tehokkaita hoitoja, kuten hydroksiklorokiiniä, steroideja

ja ivermektiini on järjestelmällisesti estetty käyttämästä,
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jotta voidaan rokottaa niin monta ihmistä kuin mahdollista.

Tämä yksin osoittaa

• taustalla olevan agenda,
• jonka tarkoituksena ei ole terveys vaan saada mahdollisimman paljon

ihmisiä ottamaan rokote ja
• saada heidät hallintaan.

Sosiaalinen kontrolli,

• yhteisösääntöjen laki,

on tämän tappavan pelin nimi.

9) Tiedän, että

• niillä, jotka edistävät näiden rokotteiden käyttöä — World Economic
Forum, Maailman terveysjärjestö, Gates Foundation, Rockefeller Foun-
dation, jne. ——-

• on pitkä historia siitä, että
• he haluavat radikaalisti vähentää maailman väestöä ja että
• heidän eugeniikkaa edistävät tavoitteensa, erilaisten nimikkeiden alle

kätkettynä
• ovat hyvin tunnetut.

Olen vakuuttunut siitä, että

• tämän täysin testaamaton mRNA-tyyppinen
• “geeniterapia” on heidän
• ratkaisunsa maailman väestön vähentämiseen.

10) En tiedä onnistuvatko he tässä.

11) Tiedän, että meidän pitää vastustaa heitä.

12) En tiedä,

• miksi monet hyvät ihmiset eivät näe kaiken tämän pahan läpi.

Ainoa selitykseni on, että

• heidät on saanut valtaansa massiivinen hypnoottinen propagandakam-
panja,

• joka on vedonnut heidän syvimpiin pelkoihinsa.

Tämän seurauksena juuri nuo pahimmat pelot toteutuvat, koska he luulivat
olevansa vapaita.

Tämä on suuri tragedia.

13) Tiedän, että

• kaikki tilastot tartunnoista ja kuolemista on väärennetty,
• jotta saataisiin aikaan vale-pandemia.

Yksi ilmeinen todiste tästä on väitetty tavallisen flunssan katoaminen ja
influenssasta johtuvien kuolemantapausten katoaminen.
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Vain joku syvässä hypnoosissa oleva voi olla ymmärtämättä sen logiikan
järjettömyyttä, että saavutukset johtuivat naamioiden käyttämisestä, kun
samaan aikaan ilman välityksellä tarttuva COVID-19 levisi kulovalkean
tavoin, kunnes se äkillisesti lakkasi leviämästä tammikuussa 2021, juuri
kun pieni joukko ihmisiä oli rokotettu.

14) Tiedän, että

• kaiken tämän aikana kokonaiskuolleisuus ei ole juurikaan muuttunut.

15) En tiedä miten kaikki tämä päättyy mutta toivon hartaasti, että tämän
petoksen vastustus lisääntyy ja lopulta voittaa siitä huolimatta, että jär-
jestelmällinen sensuuri estää eriävien mielipiteiden leviämisen.

Tiedän, että kun tämän mittakaavan sensuuri toteutetaan, on taustalla
pelko totuuden tulemisesta julki. Yksinkertainen historian ymmärtäminen
vahvistaa tämän.

16) Tiedän, että tätä hetkellistä lievennystä kansalaisoikeuksien tukahdut-
tamiselta, jonka viranomaiset ovat myöntäneet, seuraavat uudet perus-
vapauksien rajoitukset. Lukitustilat ja kansalaisten eristämiset tulevat
takaisin. Uusinta“rokotuksia” tullaan edistämään.

World Economic Forum Ajaa Suuren Nollauksen ja Neljännen Teollisen
Vallankumouksen agendaa. Tämä johtaa

• keinoälyn,
• kyborgien,
• digitaalisen teknologian, ja
• biologian

avioliittoon. Siinä USA ja muut maat jatkuvat ujuttavat fasismin uusia
muotoja kansan ohjaukseen,

• elleivät ihmiset ympäri maailmaa nouse vastustamaan kehitystä suurin
joukoin.

Olen nähnyt rohkaisevina merkkejä siitä, että vastustus kasvaa.

17) Lopuksi.

Tiedän että, jos autoritaariset voimat voittavat tämän taistelun, ennen
pitkää joku kirjoittaa kirjan, jonka nimi on saman kaltainen kuin Milton
Mayerin klassikolla:

• He Luulivat olevansa Vapaita.

Kirja tullaan sensuroimaan, mutta ehkä joku ensin jakaa sen samizdat-
palvelussa.

Mutta lopulta, sen jälkeen kun paljon kärsimystä on aiheutunut ja paljon ihmisiä
kuollut, totuus tästä pahan agendasta tulee esille ja silloin saamme kärsiä paljon
itkua ja hammasten kiristystä.

Olemme hengellisessä sodassa maailman sielun puolesta.
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