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 "O bem-estar da humanidade é sempre o álibi dos tiranos" - Albert Camus 

 

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, pergunta: 

“Essa pandemia, esse coronavírus, é um vírus criado pelo homem? Ainda não sei a resposta, mas tenho 

minhas suspeitas. Os políticos e outras pessoas estão usando essa situação para os seus próprios fins?  

Você e eu sabemos a resposta para essa pergunta.“ 1 

A parlamentar italiana Sara Cunial denunciou Bill Gates como um “criminoso de vacinas”, registrado no 

registro oficial no parlamento italiano, exortando seu presidente a entregar Gates ao Tribunal Penal 

Internacional para crimes contra a humanidade, por suas conexões com vacinas mortais, confinamento, 

políticas de redução da população e planos para microchipar a raça humana, afirmando que o "objetivo 

real de tudo isso é o controle total". Cunial pede ao presidente "se você não fizer isso, diga-nos como 

devemos defini-lo, o 'advogado amigo' que recebe ordens de um criminoso." 2  

O Ministério das Relações Exteriores do Burundi expulsou a equipe de coronavírus da Organização 

Mundial da Saúde, “declarando-a persona non grata e, como tal, devendo deixar o território do 

Burundi.” Não houve razão pública, mas um oficial acusou a equipe em particular de "interferência 

inaceitável no gerenciamento do coronavírus".3 

O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, afirma que a OMS ofereceu a ele um suborno de US $ 

20 milhões para envenenar o remédio herbal da COVID Organics que tem curado as pessoas de lá.4 

O advogado Ikenga Imo Ugochinyere, porta-voz da oposição A Coalizão de Partidos Políticos Unidos 

(CUPP) da Nigéria, declarou que relatórios de inteligência indicam que Bill Gates ofereceu um suborno 

de US $ 10 milhões pela rápida aprovação de um projeto de lei de vacinas obrigatórias à liderança da 

Câmara dos Deputados, liderada por Femi Gbajabiamila. O advogado Ugochinyere declara que "o plano 

de forçar a aprovação da lei é maligno".5 

O ex-congressista americano Trey Gowdy, falando sobre como lidar com as ordens restritivas de 

confinamento em razão do coronavírus: "temos um recurso chamado desobediência civil e as pessoas 

podem utilizá-lo“. 6 

1 https://sputniknews.com/europe/202004031078824468-belaruss-president-warns-global-elites-using-covid-19-crisis-to-try-to-

reshape-world-order/ 

2 https://greatgameindia.com/italian-politician-demand-bill-gates-arrest-for-crimes-against-humanity/ 

3 https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/burundi-expels-who-coronavirus-team-as-election-approaches 

4 https://dailypost.ng/2020/05/17/madagascar-cure-we-have-been-offered-20m-to-poison-covid-organic-president-rajoelina-

video/ 

5 https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-

cupp-alleges/ 

6 https://www.foxnews.com/transcript/trey-gowdy-on-restrictive-coronavirus-lockdown-orders-where-does-it-stop 
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O Presidente John Magufuli, da Tanzânia, pediu a investigação dos kits de teste COVID-19 usados lá. Ele 

instruiu forças de segurança para verificar a qualidade dos testes, submetendo amostras não humanas 

de mamão, cabra e ovelha à instituição que fazia os testes, com os testes resultando positivos para o 

vírus.  “Algo está acontecendo. Eu já havia dito antes que não deveríamos considerar que toda ajuda seja 

boa para esta nação." 7,8  

Enquanto isso, "é justo dizer que as coisas não voltarão ao normal até que tenhamos uma vacina 

basicamente para o mundo inteiro. ”  ~ William "Bill" Gates Jr. 9 

Grande parte do mundo está presa por medo do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, cujos efeitos 

patogênicos são denominados COVID-19.10  Os governos estão em sintonia com os meios de 

comunicação de massa que se focam nessa batida de medo.11  Este cenário é altamente questionável, 

comprovadamente errado, com aparente intenção maléfica.  

As economias estão entrando em colapso.12  As viagens internacionais sofrem uma “queda 

impressionante”.13 Muitos países estão em situação de confinamento por tempo indeterminado.14  A 

vida das pessoas está em compasso de espera, trancadas em casa com reservas financeiras e comida 

cada vez menores, sem uma visão clara de como isso vai acabar. As pessoas estão sendo presas por 

surfar, caminhar pelas praias, levar as crianças para os playgrounds, por estar perto de amigos. As 

pessoas estão denunciando vizinhos em sua comunidade por supostas violações de regras arbitrárias e 

injustas.15 Muito mais pessoas morrerão por essas reações extremas do que por COVID-19.16 

Tudo isso por medo de que a COVID-19 venha a dizimar a população global.  A única salvação promovida 

é aceitar a supressão de nossos estilos de vida de forma totalitária17 até que uma "preocupação" 

farmacêutica financiada por Bill Gates possa produzir uma vacina.  O programa de vacinas inclui a 

tecnologia de rastreamento digital.18 Qualquer pessoa que recusar esta vacina será proibida de 

interações humanas normais, trabalho, educação, viagens, e grande parte da população será bloqueada. 

Os direitos humanos estão sendo pisoteados por uma legislação congruente e planejada, a ser 

implementada em todo o mundo.  

O termo "Plandemia" chegou ao nosso léxico moderno, com a hashtag #Coronahoax! 

 

7 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html 

8 https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN22F0K6-OZATP  

9 Bill Gates Wants to Vaccinate The Entire World https://www.youtube.com/watch?v=IxsWIHsybJ4  

10 https://edition.cnn.com/specials/world/coronavirus-outbreak-intl-hnk 

11 https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/covid-19-lockdown-a-global-human-experiment/ 

12 https://www.latimes.com/politics/story/2020-04-01/coronavirus-recession-now-expected-to-be-deeper-and-longer 

13 https://edition.cnn.com/travel/article/coronavirus-travel-advice/index.html 

14 https://www.msn.com/en-za/news/world/covid-19-these-are-all-the-countries-on-lockdown/ar-BB11DYXf 

15 https://www.zerohedge.com/economics/america-has-become-land-snitches-during-coronavirus-pandemic 

16 Coronavirus: India's pandemic lockdown turns into a human tragedy https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274 

17 https://www.zerohedge.com/technology/while-pandemic-destroys-lives-surveillance-state-celebrates 

18 https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-national-tracking-system-for-coronavirus-during-

reddit-ama/ 
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Uma tese que vem evoluindo e está sendo levantada por pesquisadores médicos profissionais que estão 

fora dos canais da propaganda oficial, e até mesmo por pessoas comuns, é que isso parece ser um golpe 

de Estado global bem planejado, dirigido por psicopatas, para propósitos de: 

 • Destruir o sistema financeiro global, levando a vastas transferências de riqueza 

 • Aplicação de vacinas obrigatórias para fins de lucro extremo e propósitos ideológicos eugenistas 

 • Suprimir a dissidência, iniciando uma Nova Ordem Mundial totalitária com novos padrões de 

comportamento, “o novo normal" 

Definitivamente, existe um novo vírus em circulação presente como fator de doença grave;19 Pessoas 

estão morrendo, principalmente idosos com condições crônicas existentes, pelo que parece ser, em 

muitos casos, uma grave infecção respiratória, mas em outros, algo mais misterioso, uma estranha 

coagulação do sangue, derrames e dedos dos pés com queimadura por frio em jovens, 20.21.22 embora se 

diga que o COVID-19 não afeta crianças. Estes são sintomas de lesão hipóxica, as vítimas inicialmente 

têm baixo oxigênio na corrente sanguínea, sem febre, sem dificuldade respiratória, sem elevação na 

contagem de glóbulos brancos, apenas um aumento das enzimas hepáticas, não havendo evidências de 

infecção viral. Sintomas avançados são febre, tosse, opacidade em vidro fosco e retenção de líquidos 

nos pulmões, onde as infecções bacterianas assumem o controle. Embora exista uma presença viral 

testada, ainda é preciso descobrir como isso está atuando como cofator nesses efeitos. Ninguém 

morreu diretamente do COVID-19, isso é uma “impossibilidade científica”, segundo muitos médicos.23.24  

Esta "plandemia" teria começado com um vírus de morcego em Wuhan, na China, pulando para seres 

humanos devido à falta de condições sanitárias de um mercado de carnes de animais silvestres, onde 

morcegos não são vendidos. Os dados indicam que a propagação ocorreu meses antes em várias áreas 

do mundo,25  com exercícios de eventos 26 e meses de planejamento, se não anos de antecipação, com 

suposta cumplicidade conspiratória no desenvolvimento e disseminação.27 

Onde o vírus se originou? O Instituto de Virologia de Wuhan (WIV) estava pesquisando alguns 

coronavírus de morcegos relacionados ao SARS-COV-2, em parte com financiamento do NIAID (Instituto 

Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas) dos EUA, que teve que cessar a pesquisa na Universidade da 

Carolina do Norte (UNC) devido aos perigos de pandemia percebidos.28.29  A cientista chinesa Shi Zhengli 

19 https://corona-virus-covid19.com/  

20 https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/121203419/coronavirus-mysterious-covid19-bloodclotting-complication-

deadly 

21 https://www.stuff.co.nz/world/americas/121276557/coronavirus-young-healthy-people-dying-from-covid19related-strokes 

22 https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/04/covid-toes-the-possible-coronavirus-symptom-mostly-seen-in-children.html 

23 DOCTOR WHO PREDICTED COVID-19 ANSWERS ALL https://youtu.be/5RAtFBvKrVw 

24 https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroys-media-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-

hamburg-without 

25 https://www.fort-russ.com/2020/05/breaking-french-doctors-believe-they-may-have-treated-coronavirus-patients-in-

november/ 

26 https://www.freethink.com/articles/global-pandemic-preparedness-plan 

27 https://aim4truth.org/2020/02/01/crown-virus-false-flag-update/ 

28 https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741 

29 https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/statement-funding-pause-certain-types-gain-function-

research 
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é diretora do Centro para Doenças Infecciosas Emergentes no WIV, especializada em Coronavírus SARS 

sob tutela do Prof. Ralph Baric da Universidade da Carolina do Norte (UNC). Quando a pesquisa de Baric 

foi interrompida na UNC, ela foi deslocada para o WIV sob direção de Shi.30.  

As patentes dos coronavírus relacionados são detidas por várias organizações, incluindo o Instituto 

Pirbright, de propriedade da Coroa, que detém a Pat. N° 10.130.701. 31 Embora sejam reivindicadas 

como não sendo relacionadas, podem ser utilizadas estrategicamente para evitar o patenteamento 

relacionado. A estratégia é que a patente de uma invenção que tenha muitas variações possíveis possa 

ser usada para interferir com possíveis patentes dessas variações, mesmo que sejam novas em si 

mesmas, isto é, patenteáveis. 

Luc Montagnier, vencedor do prêmio Nobel pela descoberta do HIV, diz que SARS-COV-2 é “criação 

humana".32 

O Professor e polímata Chandra Wickramasinghe previu, em 25 de novembro de 2019, que haveria uma 

nova cepa viral de origem cósmica nos próximos meses, com base na tese de vírus vindos do espaço, de 

sua autoria juntamente com astrônomo Fred Hoyle.33  

Quaisquer que sejam as origens, potencialmente de origem laboratorial, a narrativa oficial deturpa a 

situação a cada passo.34 Os governos estão em compasso de confinamento global, despindo os direitos 

humanos com legislações e regulamentos draconianos, empurrando implacavelmente o cenário de 

confinamento até a vacinação. Algumas pessoas saúdam as grandes ações dos governos, confiando que 

estão sendo salvas, outras estão cada vez mais preocupadas com os programas totalitários que vem 

sendo empurrados.  

Esta é a maior crise existencial que a humanidade, como um todo, já enfrentou.  

Toda organização global envolvida na gestão desta “Plandemia" se conecta através de financiamento e 

investimento à Fundação Bill e Melinda Gates, desde o aconselhamento de chefes de estado, o 

trabalho de organizações de saúde nacionais e internacionais, até as mais importantes empresas de 

vacinas. Não há um segmento de cuidados de saúde global que não tenha conexão com financiamento 

da Fundação Gates.35 Existem grandes questões éticas envolvendo muitas pessoas da linha de frente.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é em grande parte dependente de financiamento da Fundação 

Gates.36 O atual dirigente, Tedros Adhanom, ex-ministro da saúde da Etiópia,37 é acusado de ter sido um 

agente de "um dos regimes repressivos mais brutais do mundo", responsável por "abusos contra os 

direitos humanos", encobrindo epidemias de cólera e apropriação indevida de fundos para HIV e 

30 https://www.lewrockwell.com/2020/04/bill-sardi/the-dark-side-of-the-coronavirus-scam/ 

31 https://patriots4truth.org/2020/03/06/dr-anthony-s-fauci-running-damage-control-for-pirbright-institute/ 

32 https://www.gilmorehealth.com/chinese-coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-

discovered-hiv/ 

33 https://cosmictusk.com/wickramasinghe-predicted-coronavirus-pandemic-in-november-2019/ 

34 https://canadafreepress.com/article/coronavirus-false-flag 

35 https://www.corbettreport.com/gateshealth/ 

36 https://www.dr-rath-foundation.org/2019/01/world-health-organization-gates-foundation-now-second-largest-funder-after-u-

s-government/ 

37 https://www.zehabesha.com/is-world-health-organization-who-serious-on-hiring-dr-tedros-adhanom-to-the-top-position/ 
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malária. Antes de sua nomeação para a OMS, ele atuou como presidente do Fundo de Combate à Aids, 

Tuberculose e Malária da Fundação Gates e participou do conselho da GAVI, a Aliança Global para 

Vacinas e Imunização, fundada por Gates.38.39  

O Dr. Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), está no 

Conselho de Liderança da Fundação Gates.40 Ele é acusado de fraude científica maciça, improbidade e 

prevaricação por décadas, desde quando era considerado o czar da Aids nos EUA, quando trabalhou 

para destruir as carreiras do Prof. Peter Deusberg 41. e Dra. Judy Mikovits, Ph.D.  O controverso livro de 

Mikovits, "Praga da Corrupção", detalha as evidências dos crimes de Fauci contra ela e contra a 

humanidade.42.43 

Deborah L. Birx, Coordenadora de Resposta da Força-Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, é também 

membro do conselho do Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária, fundado pela 

Fundação Gates.44 

 Robert Redfield, atual diretor do Centro de Controle de Doenças (CDC), foi fundador do Instituto de 

Virologia Humana, destinatário de US $ 31,8 milhões da Fundação Gates. 

 Birx e Redfield foram investigados pelo Departamento de Defesa (DOD) por “fraude científica & má 

conduta";  Ensaios de vacina contra o HIV/AIDS fabricados e falsificados 45 

 Então, quem exatamente é William "Bill" Gates III? 46 Ele é descendente de uma família de elite e bem 

conectada, com laços profundos com movimentos de eugenia.47  Seu pai, Bill Gates, era chefe da 

Planned Parenthood (PP), que cresceu a partir do desejo de Margaret Sanger de administrar a 

reprodução dos considerados "impróprios" da população humana, como se fossem um rebanho de 

gado, evitando sua reprodução através de métodos de controle de natalidade. Sua mãe, Mary Gates, 

era presidente executivo nacional da United Way (UW).  A UW financiou diretamente o PP.  Mary, no 

executivo da UW com o CEO da IBM John Opel, acertou um acordo especial com Bill Gates Jr, que lançou 

a Microsoft como um grande negócio corporativo. A IBM estava sob litígio não-legal na época, então Bill 

foi criado como desenvolvedor de software "independente" para os equipamentos IBM.  O primeiro 

CEO da IBM, Thomas Watson Sr, gerenciava a negociação de equipamentos para os nazistas fazerem o 

controle administrativo dos prisioneiros nos campos de concentração.48 

 

38 https://www.weblyf.com/2020/05/bill-gates-financial-role-in-global-health-policies-and-the-coronavirus-crisis/ 

39 https://conservativeus.com/opinion-whos-president-tedros-adhanom-should-be-tried-for-crimes-against-humanity/ 

40 https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-

and-doubts-about-hydroxychloroquine-treatments/ 

41 http://www.duesberg.com/ 

42 https://childrenshealthdefense.org/news/plague-of-corruption-book-the-talented-dr-judy-mikovits/ 

43 https://www.skyhorsepublishing.com/9781510752245/plague-of-corruption/ 

44 https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/ 

45 https://truepundit.com/dod-leak-feds-investigated-birx-fabricated-falsified-hiv-aids-vaccine-trials/ 

46 https://www.corbettreport.com/episode-228-how-to-become-a-billionaire-and-what-to-do-with-it/ 

47 https://tottnews.com/2020/04/09/gates-family-eugenics-covid-19/ 

48 https://www.ibmandtheholocaust.com 
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Bill Gates é o "Darwin" do nosso tempo.  O uber rico Charles Darwin49,50 era a face pública de uma 

operação de inteligência baseada nas obras de seus primos, Thomas Malthus, economista-chefe da 

Companhia das Índias Orientais e Francis Galton, o "pai da eugenia".  Thomas Huxley e Herbert Spencer 

moldaram e promoveram a teoria de Darwin, que promovia uma origem não-divina da humanidade, 

permitindo o assassinato estratégico de populações através de guerra, fome e doenças.51 Em resumo, 

isso evoluiu para a ONU e as modernas organizações privadas de controle da população, financiadas e 

organizadas pelos Rockefellers, Harrimans, Carnegie, Bushes, Soros, Buffet, etc. Gates é a face pública 

de um movimento idealista de longo prazo dos uber ricos para controlar a população global baseada em 

princípios Malthusianos.52 

Nos EUA e no Reino Unido, foram implementadas medidas civis severas de resposta ao COVID-19, 

baseadas em modelos de computador sabidamente falhos, administrados pelo britânico Professor Neil 

Ferguson,53 diretor do Instituto Abdul Latif Jameel para Análise de Doenças e Emergências (J-IDEA) e 

chefe do Departamento de Epidemiologia de Doenças Infecciosas do Imperial College, em Londres. Este 

último recebeu financiamento da Fundação Gates. 54 

Ferguson, um dos estudiosos de modelos de doenças mais influentes do mundo, usou de seu modelo 

sabidamente falho para prever aproximadamente mais de 2.2 milhões de mortes nos EUA e 510.000 

mortes no Reino Unido. Conforme o site www.cdc.gov, até 5 de maio de 2020, o total de mortes por 

COVID-19 desde 1 de fevereiro de 2020, foi de 39.910 contra 751.953 mortes no total nesse período.  O 

Reino Unido registrou 29.427 no mesmo período.  Os números exagerados de Ferguson foram a 

informação na qual os líderes mundiais se basearam para aplicar medidas severamente supressoras em 

suas populações.  No entanto, apesar das evidências de que o vírus se espalha independentemente das 

medidas restritivas, os bloqueios repressivos continuam.55 

 Foi sugerido que Bill Gates, juntamente com as autoridades cúmplices, tanto do governo como da 

medicina, fossem responsabilizados  por crimes contra a humanidade, no contexto histórico dos 

julgamentos de Nurenberg.56 

 A testagem para COVID-19 está repleta de sérios problemas;  essa testagem não pode detectar 

diretamente nenhum vírus.  O PCR e o teste de sorologia só podem testar remanescentes de RNA e seus 

efeitos, causados por nosso sistema imunológico, mas assumidos como se fossem de origem viral.  Isso é 

afirmado por especialistas, bem como pela documentação dos kits de teste, que declara “não adequado 

para fins de diagnóstico ”. 57,58 

49 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/apr/16/great-dynasities-the-darwins 

50 http://www.macroevolution.net/gentleman-naturalist.html 

51 https://larouchepub.com/other/2011/3846humbug_darwin.html 

52 https://blogs.wsj.com/wealth/2009/05/26/billionaires-try-to-shrink-worlds-population-report-says/ 

53 https://www.zerohedge.com/health/we-now-know-far-more-about-covid-19-lockdown-should-end 

54 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/OPP1210755 

55 https://principia-scientific.org/the-models-were-wrong-does-anyone-care 

56 BILL GATES: Menace to Society Who Must Be Arrested & Prosecuted for Crimes Against Humanity 

http://stateofthenation.co/?p=12320 

57 https://www.anti-empire.com/nobody-knows-what-the-supposed-covid-19-test-is-even-testing-for/ 

58 https://vaxxter.com/covid19-testing-what-are-we-doing-what-does-it-mean/ 
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Muitos dos testes não funcionam59 ou são imprecisos para triagem em massa, com risco de 50% de 

falsos positivos.60  Um número desconhecido de kits de teste está contaminado com o vírus COVID-

19,61,62 pondo em dúvida a própria motivação do teste em massa.  Teria sido isso para espalhar a 

doença, tal como fizeram os colonizadores americanos, fornecendo cobertores contaminados por 

varíola para dizimar a população nativa americana? 

 O número oficial de pessoas infectadas e mortas por COVID-19 é oficialmente exagerado.  Inúmeros 

médicos e profissionais de saúde, como o Senador Estadual de Minnesota, Dr. Scott Jensen,63 

denunciaram que estão sendo forçados a falsificar certificados de óbito para aumentar as estatísticas do 

COVID-19.  Os hospitais estão praticamente vazios.  Os hospitais de campanha, criados para lidar com o 

grande volume de casos previstos, foram fechados devido a ausência de pacientes.64,65,66 

“ Vittorio Sgarbi, membro da Câmara dos Deputados da Itália, denunciou o que ele alega serem falsas 

estatísticas de morte por coronavírus.  Sgarbi considera que estatísticas falsas estão sendo propagadas 

pelo governo e pela mídia para aterrorizar os cidadãos da Itália e estabelecer uma ditadura."67,68 

 Mesmo com sérias questões de confiabilidade do teste de COVID-19, a maioria dos pacientes com 

sintomas mais leves se recupera através do seu próprio sistema imunológico.  Nos casos graves, que 

incluem sintomas semelhantes a pneumonia, estão sendo usados com sucesso alguns tratamentos 

prontamente disponíveis e de baixo custo, tais como ozônio,69 hidroxicloroquina,70 cloroquina,71 

vitamina C,72 dióxido de cloro,73 e melatonina74. 

 

59 https://www.thesun.co.uk/news/11336149/uk-millions-coronavirus-antibody-tests-none-work/  

60 https://www.acsh.org/news/2020/04/14/coronavirus-false-positives-false-negatives-and-trouble-covid-19-mass-testing-14715 

61 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/ 

62 https://arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm/ 

63 https://www.bitchute.com/video/3lGH7jfLIDqF/ 

64 https://www.military.com/daily-news/2020/04/10/armys-seattle-field-hospital-closes-after-3-days-without-treating-single-

patient.html 

65 https://www.westernjournal.com/houston-looking-dismantling-17m-temp-hospital-didnt-see-single-patient/ 

66 https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/staff-slam-empty-london-nightingale-21929415 

67 https://rairfoundation.com/italian-leader-slams-false-coronavirus-numbers-25000-did-not-die-its-a-way-to-impose-a-

dictatorship-watch/ 

68 https://www.anti-empire.com/italy-to-speedily-abandon-covid-lockdown-switch-to-swedens-open-model/ 

69 https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-113.php 

70 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074550 

71 https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69 

72 https://www.dr-rath-foundation.org/2020/03/chinese-medical-team-report-successful-treatment-of-coronavirus-patients-with-

high-dose-vitamin-c/ 

73 https://www.naturalnews.com/2020-05-18-researchers-claim-100-percent-cure-rate-vs-covid-19-ecuador-intravenous-chlorine-

dioxide.html 

74 https://news4sanantonio.com/news/local/area-doctor-sees-success-in-experimental-covid-19-treatment-using-melatonin 
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Os coronavírus afetam o trato respiratório superior, causando resfriados e infecções comuns, como 

pneumonia, SARS e MERS.  Os vírus da gripe são diferentes, com diferentes efeitos biológicos.  As linhas 

da ciência ficam borradas em meio ao pânico causado pela imprensa.  Tem sido notoriamente difícil se 

fabricar uma vacina contra coronavírus e, até o presente momento, nenhuma tentativa foi bem 

sucedida.75  

Existem novos tipos de vacinas de RNA e DNA em desenvolvimento, que modificam o código genético 

humano para transformar o “corpo em sua própria unidade de fabricação de vacinas. ”  As mutações 

genéticas causadas por essas vacinas serão herdadas pelos descendentes, com desconhecidos efeitos 

quiméricos de longo prazo para as futuras gerações.  Seu desenvolvimento foi amplamente financiado 

pela Fundação Gates e pelo DARPA (Agência Avançada de Pesquisa de Projetos de Defesa). O Dr. Fauci 

disse ao Congresso: "Não há garantia de que a vacina será realmente eficaz ", e que existe potencial 

para a vacina fortalecer o curso da doença.76 O Departamento de Defesa dos EUA (DOD) acaba de 

encomendar 500 milhões de vacinas77 com recursos de rastreamento digital.78 

Um número crescente de vozes profissionais dissidentes, numerosas demais para serem listadas aqui, 

está questionando todos os aspectos desta "Plandemia".  Do altamente qualificado epidemiologista 

Professor John Ioannidis: 

“ A atual doença do coronavírus, a COVID-19, já foi chamada de pandemia do século.  Mas também pode ser o 

fiasco do século… Os dados coletados até agora sobre quantas pessoas estão infectadas e sobre como a epidemia 

está evoluindo são totalmente imprecisos e inconfiáveis… As estimativas razoáveis para a taxa de mortalidade em 

relação ao número de casos na população geral dos EUA variam de 0,05% a 1%.  E, se essa é a verdadeira taxa, 

bloquear o mundo com tremendas consequências sociais e financeiras pode ser totalmente irracional.”79 

Há pressão sobre as pessoas para usarem máscaras - praticamente um ritual de humilhação em massa - 

simbolizando a anulação da liberdade de expressão.  Isso ocorre apesar de pesquisas clínicas mostrarem 

que o uso constante de máscaras aumenta a probabilidade de causar infecções,80 e mesmo com o 

Cirurgião Geral dos EUA e a própria OMS agora dizendo para não usá-las.81 No entanto, 

regulamentações arbitrárias e confusas ainda continuam sendo aplicadas, obrigando as pessoas a 

usarem máscaras em todo o mundo. 

Leis draconianas estão sendo elaboradas e aprovadas em todo o mundo, tanto para vacinas obrigatórias 

quanto para um “novo normal ”como normas sociais, em violação direta dos direitos e comportamentos 

humanos naturais. 

  

75 https://www.abc.net.au/news/health/2020-04-17/coronavirus-vaccine-ian-frazer/12146616  

76 https://www.cnbc.com/2020/05/12/fauci-tells-congress-no-guarantee-the-coronavirus-vaccine-will-be-effective.html 

77 https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2184808/dod-awards-138-million-contract-enabling-prefilled-

syringes-for-future-covid-19/source/GovDelivery/ 

78 https://www.apiject.com/ 

79 https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-

decisions-without-reliable-data/ 

80 https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-

19_social_policy 

81 https://www.newsmax.com/t/newsmax/article/960679 
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No Reino Unido, a Lei Coronavirus permite que as autoridades prendam qualquer pessoa suspeita de 

estar infectada e, se essa pessoa morre em custódia, os funcionários podem imediatamente cremar o 

corpo.  Esta é uma porta aberta para o governo eliminar críticos e dissidentes.82,83 Foi introduzida nos 

EUA, a Lei H.R.6666 - COVID-19, também conhecida como a Lei TRACE, pelo fato de sua sigla se referir a 

Testar, Alcançar e Entrar em Contato com todos (Testing, Reaching And Contacting Everyone). Segundo 

essa lei, todos devem ser rastreados e, se você for suspeito de ter estado próximo de alguém infectado, 

então os funcionários podem entrar em sua casa, colocá-lo em quarentena separadamente de sua 

família e lhe impor a vacinação. Foi solicitado ao Congresso US$12 bilhões para contratar 180 mil 

“agentes rastreadores de contato" para este trabalho.84 A Nova Zelândia e a Austrália estão 

promovendo ações semelhantes, assim como muitos países.85 O governador da Califórnia, Gavin 

Newsom diz: "Temos a capacidade de impor lei marcial... se sentirmos a necessidade".86 

A reação do espírito humano a essas medidas draconianas é inevitável e já começou.  Manifestantes 

armados aparecendo em muitos Capitólios Estaduais dos EUA, passeatas na Europa, pessoas no Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia começam a perceber que os tiranos estão vindo, com leis praticamente 

idênticas, prontas para entrar em todas as jurisdições.87,88,89 

 O desfecho dessa situação depende de uma ampla compreensão da população mundial sobre essa 

questão.  A desobediência civil, já esperada pelas autoridades, é usada de forma estratégica para 

reforçar ainda mais as medidas restritivas (lockdown), conforme o planejado.  Junto com líderes de 

muitos países denunciando a corrupção da Fundação Gates e da OMS oferecendo propinas, parece que 

um número suficiente de pessoas pode despertar a tempo de retardar ou mesmo impedir o programa 

de eugenia da elite, com seu dispositivo de plotagem de coronavírus. 

 Houve uma corrida coordenada para implementar a tecnologia 5G globalmente durante o bloqueio,90 

apesar do significativo clamor para interromper o processo até que testes de segurança adequados 

pudessem ser realizados.91 Talvez a secretária de Assuntos Econômicos e Clima do Estado Holandês, 

Mona Keijzer, tenha fornecido uma pista importante, em conformidade com as legislações de 

rastreamento que estão sendo implementadas: 

 

82 https://thelethaltext.me/2020/05/13/bad-dreams-uks-coronavirus-act-sets-the-stage-for-political-disappearances/ 

83 https://in-this-together.com/coronavirus-giving-your-freedom-away/  

84 https://www.businessinsider.my/how-to-apply-contact-tracer-and-make-57000-with-benefits-2020-4 

85 https://thebfd.co.nz/2020/04/10/the-real-threat-from-covid-19-is-the-governments-response/ 

86 https://news.yahoo.com/coronavirus-california-prepared-enact-martial-215237009.html 

87 https://www.rt.com/news/486181-germany-coronavirus-protests-lockdown/ 

88 https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/michigan-protests-coronavirus-lockdown-armed-capitol 

89 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8225759/Protesters-swarm-Michigan-North-Carolina-Ohio-Utah-Wyoming-

demonstrate-lockdown-orders.html 

90 https://www.activistpost.com/2020/04/fcc-chair-commits-to-enhancing-wifi-5g-during-pandemic-despite-warnings-from-

experts.html 

91 https://ehtrust.org/scientists-and-doctors-demand-moratorium-on-5g-warning-of-health-effects/ 
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“Atualmente, na Arena de Amsterdam, um mastro 5G foi instalado, que já está sendo usado para o Controle das 

Massas - por meio de um processo orientado a dados e gerenciado por um provedor de serviços baseado em 

localização.  Dados dos celulares dos visitantes são tocados, armazenados e analisados, supostamente para garantir 

a segurança dos espectadores e controlar o comportamento dos visitantes ".92  

Os vírus são os micróbios mais abundantes do planeta, presentes em nosso ar, solo e água.  São 

moléculas mensageiras, congruentes com exossomos e outras vesículas extracelulares.  Nossos 

processos vitais são totalmente dependentes deles.  Considerar vacinas como algum tipo de salvador 

contra um único vírus, algum dia será visto como uma prática tão ignorante quanto a sangria medieval.  

A verdadeira ciência evolui com a melhor informação disponível, e não deve ser contida por dogmas. 

Essa é a nossa oportunidade de transformar essa situação em uma nova e saudável fase para a 

humanidade. 

 Já houve um momento mais crítico para os verdadeiros líderes defenderem os direitos humanos e a 

dignidade? 

“ Finalmente, será encontrado um caminho para vacinar os corpos, de modo que eles não permitam a inclinação 

para o desenvolvimento de idéias espirituais e, durante toda a vida, as pessoas acreditarão apenas no mundo físico 

que percebem com os sentidos.”  ~Rudolf Steiner 93 

 ~~~ 

 

Um adendo a este documento, o Resumo de Inteligência sobre o COVID-19 da Universidade NewEarth, 

informa ainda mais através das fontes primárias, uma destilação de dados estendidos, contrários à 

narrativa oficial, a partir das fontes convencionais e alternativas mais confiáveis e disponíveis.  

Atualmente há censura maciça na Internet, no YouTube, no Google e em outras mídias.  Algumas dessas 

notas de rodapé podem desaparecer até o momento da publicação, então arquive todas elas para 

referência futura. 

 

 

 

92 http://www.asmaa-algarve.org/en/5g/5g-articles/dutch-state-secretary-admits-5g-will-be-used-for-crowd-control 

93 https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA177/English/RSP1993/19171027p01.html 
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