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IZDANI SO UKAZI ZA UNIČENJE
COVID CEPIV TER PRENEHANJE
NOŠENJA MASK
Zaradi delovanja zoper človeštvo je bila Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO
– World Health Organization) odvzeta licenca za delovanje. Kot najvišja svetovna avtoriteta na področju zdravja pa je bil ustanovljen ter mednarodno ratificiran Svetovni konzorcij za zdravje in velnes (GHWC – Global Health & Wellness
Consortium). Slednji je že izdal tri ratificirane ukaze, ki so bili preko Svetovne
obveščevalne agencije (GIA – Global Intelligence Agency) poslani vladam vseh
držav na svetu. Evropska unija je v skladu s tem že razglasila, da od 20. oktobra
2021 cepiva ne bodo več upravičena, ter izdala priporočila za neškodljive terapije zdravljenja pri diagnozi COVID-19.
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Svetovni konzorcij
za zdravje in velnes
je nastal kot projekt
mednarodnega gibanja Life Force (Življenjska sila), ki razvija celostne rešitve
za osvoboditev človeštva izpod tiranije genocidne globoke države. Najprej se je razvil projekt necenzurirane novinarske hiše
Novice združenega omrežja (United Network News), preko katere se med delovniki ustvarjajo kratke dnevne informativne
oddaje V živo ob petih (Live@5) ter druge daljše oddaje. Nato se je začel projekt
razvijanja lokalnih ljudskih samouprav
oziroma zakonitih zborov, za mednarodno

koordinacijo slednjih pa je bila ustanovljena Podporna služba za ljudske uprave
(PGSD – Peoples Government Service
Department). V zvezi s tem je bil pri nas
ustanovljen Zakoniti zbor Slovenije (Slovenia de jure Assembly), ki tudi redno prevaja United Network News oddaje in jih
objavlja na svoji spletni strani. Pripravlja
se tudi prenovljen svetovni denarni sistem,
ki bo financiral projekte za obnovo našega
planeta ter ljudi in živali na njem. Tokrat
bomo pozornost dali novi zdravstveni organizaciji, ki je že dosegla pomembne rezultate pri zaustavitvi plandemije. Poglejmo si natančneje, kaj je vsebina njihovih
ukazov.

Vse te ukaze bodo uveljavljali Svetovna obveščevalna agencija ter Life Force
organi kazenskega pregona (Life Force
Enforcement). Podpisali sta jih globalna
predsednica GHWC Lisa Thomas ter sopredsednica Jodi Hadsell, ratificirani pa so
bili 31. avgusta 2021 s strani Arhiva ratificiranih listin (Hall of Records) oziroma
administratorke Kim Goguen.
24. septembra 2021 je potekalo izjemno
zanimivo tedensko Zoom srečanje Life
Force gibanja. Na njem je Kimbely Ann
Goguen razložila globlje ozadje COVID
plandemije. Na naš planet so nam v preteklosti redno prinašali sintetične oblike
parazitov, med katere spadajo tako biološki kot računalniški virusi. Ti paraziti se

PRVI UKAZ
Ta pravi, da se morajo cepiva za COVID-19 obravnavati kot nevarni biološki
medicinski odpadki ter takoj uničiti na
strokoven način. Vsak človek mora biti
seznanjen z vsemi sestavinami v cepivih
ter vsemi možnimi posledicami cepljenja.
Vsak, ki daje cepivo, pa bo osebno odgovoren za vse poškodbe ali smrti, povezane
s cepivi. S tem so se razveljavile vse pravne podlage, ki so doslej medicinskemu
osebju omogočale omejeno odgovornost
za posledice njihovega profesionalnega
dela.

DRUGI UKAZ
Ta vsebuje priporočen seznam devetih
izdelkov, naprav in postopkov, ki so dokazano učinkoviti za zdravljenje ob diagnozi
COVID-19 in nimajo nobenih neželenih
stranskih učinkov. Omogočeni morajo
biti vsem in kdor bo to preprečeval, bo
prav tako osebno odgovarjal in bo kazensko preganjan. Zelo zanimivo dejstvo pri
drugem ukazu je tudi to, da bo Svetovni
konzorcij za zdravje in velnes v celoti povrnil vse stroške izvajanja teh protokolov
za zdravljenje.

TRETJI UKAZ
Ta ukaz obrazne maske označuje kot
nevarne in neuporabne za preprečevanje
okužb in širjenja COVID-19. Študija otroških obraznih mask je na njih odkrila 11
nevarnih patogenov, ki povzročajo hude
bolezni, zato se nošenje mask ne sme več
vsiljevati. Tistim, ki jih nosijo iz poklicnih razlogov, pa se po dveh urah nošenja
priporoča odstranitev maske za vsaj 20
minut. Otrokom, ki v šoli nosijo maske z
dovoljenjem svojih staršev, pa je določen
strog protokol ustne higiene.

imenujejo arkoni, kar pomeni arhitekturo
za kooperativne heterogene spletne sisteme (ARCHONS - Architecture for Cooperative Heterogenic Online Systems). Taki
paraziti imajo življenjsko dobo od dveh do
štirih let, zadnji pa je bil na Zemljo prinesen pred letom 2018.
COVID-19 je bil poizkus izdelati alternativo takšnih parazitov ter zasužnjiti
človeštvo preko Microsoftovega sistema
Azure, o čemer smo podrobneje poročali
v prejšnji številki te revije. Redno nošenje
mask, testiranje in cepljenje so bili pomemben del tega načrta, saj vsebujejo sestavne dele za izgradnjo parazita v človeškem telesu. Pred kratkim je bil odkrit ter
onesposobljen glavni sistem za upravljanje
sintetičnih parazitov, ki je bil povezan tudi
s svetovnim finančnim in vojaškim sistemom. Zato si lahko obetamo, da se bodo
zatiralski ukrepi svetovnih vlad kmalu
trajno sprostili in da se bo pospešeno začel
odvijati načrt obnove tega planeta.
Izvirnike in slovenske prevode GHWC
ukazov ter informacije še o drugih izdelkih
za izboljšanje zdravja si lahko ogledate na
spletni strani Zakonitega zbora Slovenije. Za obveščenost o nadaljnjem razvoju
dogodkov in brezplačno prejemanje prevodov United Network News oddaj vam
predlagamo, da se tam tudi naročite na
prejemanje elektronskih sporočil > zbor.si.
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