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PANDEMIA
Juz dawno chcialem napisac co sadze o tzw. pandemii grypy A/H1N1. Warto przeczytac tekst autorstwa Rafala
Dlugosza pochodzacy z rafaldlugosz.blog.onet.pl
TO MEDIA PODSYCAJĄ PANIKĘ.
zanim ulegniesz propagandzie i sie zaszczepisz zwróć uwage na fakty:
GRYPA:
1. Rocznie na zwykłą grypę umiera od 500 do 700 tyś ludzi, podczas gdy na świńską grypę zmarło od początku
roku około 5 tys osób, czyli ok 140 razy mniej.
2. Mimo ze śmiertelność nie przekracza 0,5% a liczba oﬁar jest 140 razy mniejsza niż na zwykła grypę ogłoszono
Pandemie i jest to główny temat w mediach
3. WHO ogłosiło 6 ( najwyższy ) stopień pandemii po stwierdzeniu 18 przypadków śmiertelnych
4. Większość osób zamarło w meksyku, gdzie panują tragiczne warunki sanitarne ( na poziomie kraju 3-go świata )
oraz w USA gdzie blisko 1/6 społeczeństwa nie ma prawa do opieki medycznej.
5. Na Ukrainie umiera dziennie od 20 do 40 osób na zwykła grypę i jej powikłania. Tymczasem od tygodnia mamy
potwierdzonych 22 przypadki śmierci z powodu świńskiej grypy co daje około 3 osoby dziennie.
6. Śmiertelność na Ukrainie wynosi w najgorszym razie 0,03%, ale jest to tylko czysta teoria bo na dobrą sprawę
nie wiadomo ilu naprawdę jest zarażonych nową grypą. Mimo to trwa panika, a media podsycają atmosferę
SZCZEPIONKI
7. Istnieją potwierdzone informacje o niebezpiecznym składzie szczepionek ( miedzy innymi rtęć ), oraz ich
szkodliwym działaniu na dzieci.
8. Mimo ze przygotowanie szczepionki zajmuje kilka miesięcy, szczepionka na świńską grype pojawila sie juz po 2
miesiącach od pojawienia sie pierwszych przypadków świńskiej grypy i praktycznie odrazu po ogłoszenia pandemii.
Nie ma tu również mowy o jej odpowiednich testach, które również trwają przynajmniej kilka miesięcy.
9. W ciągu 2-4 miesięcy, mimo jakichkolwiek podstaw do paniki wiele krajów zapowiedziało przymusowe
szczepienia oraz zamówiło miliony nie sprawdzonych szczepionek
10. Firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki zostały oﬁcjalnie zwolnione z odpowiedzialności za ich
ewentualne niewłaściwe działanie w tym wysoką śmiertelność spowodowaną ich użyciem
11. Firmy farmaceutyczne wymuszają na rządach krajów z którymi podpisują umowy utajnianie przed opinią
publiczną, skutków ubocznych szczepionek, co samo w sobie jest skandalem.
12. W wielu krajach, w tym niemczech i francji wybuchły skandale po tym jak sie okazalo ze wladze oraz wojsko
mialy otrzymać szczepionki o innym składzie niż zwykli obywatele. Szczepionki dla elit i słozb porzadkowych nie
zawierały miedzy innymi rtęci oraz innych substancji ktore budzą nie pokoj.
13. Wszystkich tych informacji nie usłyszysz w polskich mediach. Czy to normalne?
Jesli uwazasz ze nie to odpowiedz sobie na pytania:
1. czy jest możliwe ze w innych sprawach ( np polityka ) stosowane są podobne mechanizmy ze strony

mediów i że jesteś poddawany manipulacji
2. Ze twoje poglądy mogą być efektem manipulacji i nie oddają prawdziwej sytuacji
3. Czy warto wierzyć mediom które w ten sposób działają?
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