
Ez a tájékoztató olyan kevéssé ismert, de jelentős háttérinfor-
mációkat tartalmaz a lezárással kapcsolatban, amiket minden-
kinek meg kell tudnia. Itt olyan neves szakértők szólalnak fel,
akiknek a véleménye nem kerül meghallgatásra a fősodratú
médiában! A lezárás miatt számtalan vállalat a csőd szélén áll!
Vállalatok ezrei, pl. szállodák és éttermek, kiskereskedelem,
szolgáltatók stb. fizetésképtelenné válnak - de ki hallja meg
segélykiáltásukat?

1. Fontos szakemberek véleményénekvilágméretű cenzúrázása!

Az ellenvélemények listája hosszú:

A korona válság kezdete óta következetesen figyelmen kívül
hagyják még a legilletékesebb tudományos, orvostudományi,
üzleti, igazságügyi vagy politikai szakértőket is, akiknek a
véleménye nemegyezikmeg a politikai irányvonallal. A Youtube a
nem kívánt bejegyzések ezreit törölte.

Dr. Thomas Aigner, egyetemi tanár, Tübingen
Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi,
mikrobiológus és a higiénia szakértője
Dr. med. Bodo Schiffmann, orr-fül-gégész szakorvos, Sinsheim
Dr. med.WolfgangWodarg tüdőgyógyász, sok éven át a német
Bundestag Egészségügyi Bizottságának elnöke
Prof.Dr. BedaStadler, aBerni Egyetem Immunológiai Intézetének
korábbi igazgatója
Prof. Dr.med. PietroVernazza, a FertőzőBetegségek ésKórházi
Higiénia Klinikájának főorvosa St. Gallen-ben
Magyar orvosok: https://orvosokatisztanlatasert.hu/
Dr. Pócs Alfréd, ortopéd és traumatológus szakorvos
Dr. Tamasi József, belgyógyász, társadalomorvostan szakorvosa

Mindezeket az embereket – és másokat is – nemcsak, hogy figyelmen
kívül hagyták, hanem felszólalásaikmiatt elbocsátották, kizárták,
összeesküvéselméletek terjesztésével rágalmazták meg vagy
akár „jobboldalinak” is bélyegezték őket. Ez egy tagadhatatlanul
diszkriminatív magatartás. Hol marad az agyondicsért tolerancia
és a véleménynyilvánítási szabadság?

www.kla.tv/17847, www.kla.tv/17513, www.kla.tv/17802

5.Magas rangú pénzügyi szakértőkvéleménye: A lezárás célja a világ
vagyonának újraelosztása!

John A. Ioannidis, a világhírű stanfordi tudós egy globális
meta-tanulmányban bebizonyítja:

A lezárások semmi hasznot nem hoznak, azonban hatalmas
károkat okoznak!

Müller német szövetségi fejlesztési miniszter (CSU) szerint

Sokkal több ember fogmeghalni a korona intézkedések
következtében, mint maga a vírus miatt.”

Azafrikai országokban többmillió haláleset várható a szűkös
szállításból adódó élelmiszerhiánymiatt.

Ugyanebben az időszakban az ultragazdagok vagyona gyor-
sabban nőtt, mint valaha. Ráadásul ezek profitálnak leginkább
az állami támogatásokból is. Ugyanakkor a tartós lezárás a
középosztályt és sok kisvállalkozást pénzügyileg teljesen
kivérezteti. A végén a nagy, multinacionális vállalatok bagóért
felvásárolhatják a csődbe jutott középosztályt.

Így a folyamatos lezárások végső soron példátlan hatalom-
koncentrációt eredményeznek!

Olyan élenjáró német pénzügyi szakértők szerint, mint Ernst
Wolff, DirkMüller (Mr. Dax) vagyDr.Markus Krallez az egész
emberiség pénzügyi elrabszolgásításához vezet!

Gazdasági szempontból a lezárásminden további napja
felelőtlenség!
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6. Lezárás:a rendőrállam elöfutára?

„A félelem soha nem volt jó tanácsadó” - mondta annak idején
Angela Merkel kancellár. Azáltal, hogy a média folyamatosan
félelmet kelt a vírussal szemben, a lakosság beletörődik olyan
felügyeleti intézkedésekbe, amelyeket normális körülmények
között soha nem fogadna el.

A megfigyelési app, az adatok regisztrálása, a kontaktlisták pl.
éttermekben, biometrikus adatok tárolása, készpénz nélküli
fizetés stb. gondoskodik arról, hogy a polgárok egyre jobban
ellenőrizhetőek és irányíthatóak legyenek. A teljesen aránytalan
pénzbírságok és a besúgókultúra, amelyet egyes politikusok
támogatnak, szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a szomszédok
már nem bíznak egymásban, és az emberség kihal.

A visszaéléseket feltáró Edward Snowden riadót fúj:
Ami jelenleg épül, az az elnyomás architektúrája”. Visszaéléssel
kellszámolnunk,aszükségállapototállandónaknyilvánítják,mint

ezmára„terrorizmuselleni háborúban” is ígytörtént.

Itt fennáll annak a kockázata, hogy a koronaválságot az állan-
dómegfigyelés előjátékaként használják fel!
www.kla.tv/16351, www.kla.tv/15680

A terjesztő megjegyzései:

Ezek a fősodratúmédia által elfojtott, gondosan felkutatott infor-
mációk (időpont: 2021 február – április)már nem tarthatók vissza a nyil-
vánosságtól. Ehhez Ön is aktívan hozzájárulhat az információk
terjesztésével.

Ingyenes letöltés és további információmozgalmunkról:
https://hu.offener-diskurs.org/

Felelős a sajtótörvény szerint:
Alex Kleboth

Brunnengarten 53/8
A-6713 Ludesch
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Amint a beoltott állatok megfertőződtek, súlyos autoimmun
reakciók és az immunrendszer túlreagálása lépett fel náluk.

Dr. Carrie Madej, tapasztalt klinikai igazgató és belgyógyász
szakorvos szerint:

Nekem, a többi kollégámhoz hasonlóan, van egy gyanúm,
miért hagyják ki a [hosszú távú] állatkísérleteket. Ennek

az az oka, hogy az elmúlt húsz évben az összes korábbi arra
vonatkozó kísérlet, hogy hasonló vakcinát állítsanak elő, az
állatkísérletek során kudarcot vallott.”
https://orvosokatisztanlatasert.hu/dr-carrie-madej-a-covid-19-vakcinarol/

„Oltási kötelezettség: hogyan állunk hozzá?”
https://koronaigazsaga.info/hogyan-allunk-hozza/

Az RNS-vakcinák teljesen újak, és feltételezhető, hogymeg-
változtatják az emberi DNS-t.

Prof. Dr. Lothar Wieler, a német Robert Koch Intézet elnöke
2020. október 15-én a Phoenix-nek adott interjújában:

Nem tudjuk pontosan, hogyan működnek az [RNS
oltások], mennyire hatásosak, milyen hatásúak, de

nagyon örülök, hogy léteznek oltások.”

Az új korona-oltások olyan
kockázatokkal járnak, amelyek nem
vallanak felelősségvállalásra!4.

Robert F. Kennedy Jr., ügyvéd,
John F. Kennedy volt elnök unokaöccse:

A kormányok szeretik a járványokat [...], mert ezek
lehetőséget nyújtanak nekik olyan lakosság elleni

intézkedésekre, amelyeket a társadalom
egyébként soha nem fogadna el.”

www.kla.tv/16994

A tíznél több ember részvételével történő rendezvények betiltása
törvényellenes! (VfGH01.10.2020, V 428/2020: COVID-19)

Az éttermek látogatására vonatkozó tilalom törvényellenes!
(VfGH 01.10.2020, V 405/2020: COVID-19)

Osztrák bíróságok ítélete:

A német fertőzésvédelmi törvény szerint jelenleg nemáll fenn
„országos járványügyi szükségállapot”!

Anémet szövetségi egészségügyiminiszter kormányhatározat
általi felhatalmazása alkotmányellenes! (2020. szeptember)

Jogtudományi szakvélemények: Prof. Dr. T. Kingreen, Regensburgi
EgyetemésProf. Dr. M. Elicker, SaarlandiEgyetem:

A neves ügyvéd Dr. R. Fuellmich e „PCR-csalás” alapján az USA-ban
csoportos kártérítési keresetet inditott a koronakárosultak javára.
Parlamenten kívüli korona vizsgálati bizottságot hozott létre a
„vírusmegelőző” intézkedésekkel kapcsolatos ellentmondások fel-
dolgozásása. https://www.corona-schadensersatzklage.de/

Egy portugál fellebbviteli bíróság 4 személy karanténját
nyilvánítja jogellenesnek:

Az igazságszolgáltatás
a Korona intézkedéseket
törvényellenesnekminősíti!3.
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A „Drosten-akta” további következetlenségeket tár fel a Koro-
na- PCR-teszttel és Dr. Drostennel kapcsolatban:

Végzetes hamis prognózisok, számos ellentmondás a doktori
disszertációjával kapcsolatban, egy sietve kidolgozott „Korona-
PCR-Teszt” - alapvető tudományos hiányosságokkal - valamint a
pénzügyi függőségek eddig nem sejtett mocsara, melyek Christian
Drosten hitelességét teljesen aláaknázzák!

ADrosten-teszt ezen tudományos elégtelenségét az első bírósági
ítéletek is megerősítik.

Egy 22 tagú nemzetközi tudományos bizottság szerint:
„Sem a bemutatott teszt, sem maga a leírás nem felel meg egy
elfogadható tudományos publikáció követelményeinek. (…) Meg-
győző bizonyítékaink vannak különféle tudományos hiányossá-
gokra és hibákra.” https://cormandrostenreview.com/report/
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Dr.med.ClausKöhnleinmegerősíti:
Csak a tesztet kellene a piacról száműzni, és akkor
az élet ismét visszatérhetne a normális kerék-
vágásba. Akkor ugyanannyian lennének betegek,
minteddig is.”„

2021. januárjában aWHOmegerősítette, hogy a PCR-teszt nem
alkalmas fertőzés diagnosztizálására!

Minden korona-intézkedés a Prof. Drosten által az erre a célra
továbbfejlesztett korona PCR teszten alapul. Ebből erednek az
úgynevezett „fertőzési számok”. Kary Mullis († 2019), a PCR-
módszer feltalálója hangosan tiltakozna, mert a teszt nem
alkalmas a fertőzés kimutatására.www.kla.tv/17727

A korona PCR-teszt „tudományos
szempontból elfogadhatatlannak”
bizonyult!

2.

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az alapján, ahogy a
legtöbb amerikai és európai laboratóriumban a Corona-PCR
teszteket végzik a hamis pozitív eredmények valószínűsége kb.
97%. Az ítéletre az Oxford Academic Journalban 2020 szep-
tember 29-énmegjelent tanulmány szolgáltatott alapot.

Vajon ez magyarázhatja meg azt is, hogy miért sokasodnak
feltűnően a halálesetek és a súlyos betegségek az új típusú
oltással összefüggésben? Az a tény, hogy az áldozatok az
oltóanyag-gyártóktól, akik „milliárdokat zsebelnek be”, semmilyen
kompenzációtnemkapnak,azpéldátlanpolitikaibotrány!
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