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Resumo a Primeiro-Ministro - 11 Pontos - Uma Avaliação Ética Inteligente da Falsa Pandemia
Prime Ministerial Brief -- 11 Points -- An Ethical Intelligent Appraisal of the Fake Pandemic

https://www.youtube.com/watch?v=jdIZsDpwrYg

Pontos-chave:
 1. A doença de radiação e todas as formas de gripe apresentam-se de forma idêntica. Isto 

precisa de ser do conhecimento público como um meio de REDUZIR o medo público sobre 
o desconhecido (coronavírus) e aumentar a preocupação pública sobre o conhecido (5G).

 2. O 5G é um factor que não pode ser ignorado. Se for ignorado, o Governo será incapaz de 
avaliar e compreender adequadamente tudo o que está a ocorrer.

 3. O enorme erro chinês foi não considerar as antenas do sistema 5G (em redor dos 60GHz) e 
a antena de frequência extremamente baixa (ELF) do tamanho de Nova Iorque, bem como 
a poluição (poeiras), na sua avaliação preliminar, grosseiramente exacerbando o seu 
problema, tratando com aspereza a população que estava a sofrer da doença de radiação, 
com a sua imunidade reduzida, e aqueles que sofriam de “coronavírus”, criando condições 
de rápida contaminação cruzada (confusão).

 4. Neste momento, o diagnóstico médico é completamente suspeito. Muitos dos que sofrem 
da gripe tradicional estão a ser diagnosticados como doentes de coronavírus, e muitos que 
sofrem de doença de radiação (especialmente passageiros de navios de cruzeiro) estão a 
ser mal-diagnosticados como doentes de coronavírus.

 5. Não se pode confiar nos americanos - o presidente tem a ideia certa, mas a CIA e o CDC 
(DGS dos EUA) estão a espalhar o medo, o primeiro por ignorância e o segundo por 
interesses maliciosos de acesso a dinheiro e pelo Estado Profundo (Deep State) minando as 
perspectivas de reeleição do presidente Trump (CDC e os seus representantes). Estes 
elementos estão a ser coordenados por oposicionistas de Trump e pelo ex-presidente 
Obama, especialmente a Drª. Nancy Messonnier, irmã do suposto traidor Rod Rosenstein.

 6. O Presidente Trump PODE ser confiável - ele deve solicitar uma verificação dos CINCO 
OLHOS de SINAIS do Serviço de Informações, de cada chamada, e-mail, texto e outras 
formas de comunicação relacionadas a Bill Gates e à Conferência Global do Evento 201, e a
todas as pessoas que são parte da ‘agenda global de despovoamento’ por meio de uma 
vacina universal obrigatória que inclui a identificação digital e nunca será testada por 
autoridades honestas. [Enfatizo isto porque F. Kennedy Júnior ganhou recentemente em 
tribunal um caso tremendo – que nenhuma vacina jamais foi correctamente testada – e 
esta vacina que pretendem tornar obrigatória terá grandes implicações, incluindo a 
esterilização, tal como foi verificado em África, com as vacinas de Bill Gates, anteriormente.
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 7. A seguinte declaração deve ser tornada pública pelo Primeiro-Ministro:
 7.1. “80% de todos os doentes curam-se sozinhos, 15% precisam de medicação e 5% 

precisam de atenção hospitalar. Todas as 17 pessoas que já morreram tinham outros 
problemas de saúde avançados. Nenhuma pessoa saudável com sintomas de coronavírus
morreu. É um alarme sem fundamento. No começo, eles reagiram da maneira que 
reagiram, porque não tinham nenhuma informação real sobre o vírus. Mas depois de ver
o que é, a informação é muito exagerada. ”-- disse o Governador italiano Zaia, da região 
de Veneto.

 8. Com o maior respeito pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo do PAÍS X (em questão), os 
actos DRACONIANOS propostos (e que vimos na China) são o pior curso de acção possível, 
e que destruirá a legitimidade do governo aos olhos da população e poderá, de passagem, 
acelerar a saída do País X da Commonwealth (regiões autónomas do antigo Império 
Britânico). Se já estava em voga dizer que "a única coisa que temos de temer é o próprio 
medo", agora é a hora de dizer com muita clareza, que "a única coisa que temos de temer é
a idiotice reacção exagerada do Governo".

 9. Permitam-me fazer isso de duas maneiras:
 9.1. Há muitos anos atrás, um vice-presidente da frota da Merck, amplamente 

considerado um dos principais especialistas na ameaça dos piratas somalis, disse à 
Marinha dos EUA e a mim, e a muitos outros que, numa perspectiva mais ampla, um 
incidente terrorista único com um navio, não era mais do que um acidente de comboio 
- foi a praga do governo com novos regulamentos, inspecções e outros impedimentos 
aos negócios que realmente causaram o dano que foi profundo e duradouro. (os 
exageros mediáticos sem ética ou fundamento moral)

 9.2. O número de pessoas que morrem de gripe normal, doenças cardíacas, cancro do 
pulmão, acidentes de trânsito e até assassinatos domésticos é maior que o número de 
pessoas que morrem devido ao suposto vírus. A manipulação do medo - e a 
acumulação de papel higiénico e água - e o medo um do outro - e as perspectivas de 
uma vacina não testada possivelmente incluindo a identificação digital e, na pior das 
hipóteses, elementos de esterilização para avanço da agenda de despovoamento - são 
totalmente destrutivos do tecido social do país X.

 10.Recomendo respeitosamente ao Primeiro-Ministro A SUSPENSÃO de ACTOS 
DRACONIANOS, e um dia nacional de inquérito sem restrições. A verdade a qualquer custo 
reduz todos os outros custos.

 11.Estou preparado para ir ao PAÍS X, sem máscara, e publicamente, na televisão nacional, 
beijar a língua de uma mulher adequadamente atraente, diagnosticada com o coronavírus, 
ao serviço da humanidade. 
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