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671. No: Avantas
Temats: Korona vīruss...
Labdien! Jau kādu laiciņu kopš korona vīruss ir pieņēmis apgriezienus, vispārēju trauksmi un biedējošas sekas,
regulāri ielūkojos Jūsu lapā vai varbūt ir kādas ziņas no jūsu puses par to kas patiesībā patlaban notiek pasaulē
sakarā ar šo vīrusu, un varbūt ir kādas prognozes kas vēl notiks...? Tomēr beigās nolēmu pati jums uzrakstīt..
Esmu pamatoti noraizējusies, jo šobrīd strādāju ārzemēs, salīdzinoši drīz plānoju atgriezties Latvijā, bet baida
vai ap to laiku jau visās Eiropas valstīs nevaldīs tāda dīkstāve kā piemēram tagad Itālijā, vai arī nupat arī Čehija
paziņojusi par iebraukšanas/ izbraukšanas aizliegumu. Kas vispār notiek ? Ir prātam neaptverami, ka tas vīruss ir
radījis tādas sekas! Vai ir kas vairāk zem tā visa, ko mēs redzam plašsaziņas līdzekļos? Pateicos par atbildi.

Esi “mēdijpratīgs” – netici propagandas “feikiem”.
Labdien!
Vispirms atbildiet paši sev uz šiem jautājumiem.
1. Cik AIDS slimnieku ir Latvijā, Baltijā, Gejropā un pasaulē?
2. Cik bīstams ir AIDS vīrus?
3. Vai kāds ir aicinājis tos izolēt vai pašizolēties?
4. Vai ir tieši otrādi – visādi aicina tos neatstumt?
5. Cik liela nozīme Covid-19 ir Geropiešu iznīcināto Lībijas, Irākas un Sīrijas
iedzīvotāju dzīves “labbūtības” pasliktināšanā?
6. Cik liela ir Āfrikas iedzīvotāju mirstība no bada, slimībām un Gejropiešu
uzkurinātajiem starpnacionālajiem konfliktiem?
7. Kā Covid-19 ietekmējis mirstības statistiku Gejropā, Krievijā, Ukrainā, Ķīnā,
Indoķīnā un Amerikā?
Uz pēdējo atbilde ir vienkārša – nekā, pat ne par kādu procenta simtdaļu. Turpinās
normālā vecuma un dažādu citu slimību izraisīta mirstība parastajos daudzu tūkstošu nāves
gadījumu dienā. Kopumā ņemot, uz mūsu planētas ir 100% mirstība – mirst katrs dzimušais.
Vēl nav redzēts tāds, kurš dzīvotu, dzīvotu un nekad nemirtu. Mirst visi. Jautājums ir tikai par
to, cik lielā vecumā un kādā nāvē. Covid-19 mirstība vispār ir mikroskopiska – mirst ar
smagām hroniskām slimībām, lielā vecumā, novārdzināti, pēc pārstādītiem orgāniem, ar vēža
ķīmijterapiju un AIDS, kā arī kropli dzimušie.
Pati Covid-19 saslimšana nav smagāka par kārtīgām iesnām vai kādu citu
saaukstēšanos, ko varot ārstēt ar “siltajiem dzērieniem” un “bronhu izsildīšanu”. Ja saskaitītu
Afganistānā, Lībijā, Sīrijā un Irākā āmurikāņu un Gejropiešu nogalinātos, tad Covid-19 vispār
nekur nav redzams. Bet te, lūk, Eiroziņās šausmu vēsts – Polijā esot atklāts Covid-19 kādam
angļu armijas kareivim! Eiropas mēroga katastrofa! Pārēdušies un pārtūristojušies Gejropieši
nezin kāpēc domā, ka mirt no Covid-19 ir daudz sliktāk kā no bombardēšanām, bēgļu
nometnē vai dumpinieku slepkavošanas akcijā, kuras nekas neskar pašus bombardētājus un
slepkavotāju apbruņotājus.
Gejropiešu pilnajās lidmašīnās kopā ar tūristiem lidojot vīrusi – kāds fantastisks
atklājums! Un gejropiešiem tagad esot jāmazgā rokas un klepojot jāaizklāj mute. Mana māte
to man mācīja jau no mazotnes – viņa ir bijusi pasaules mēroga pareģe. Tagad slimi nevarot
vazāties apkārt, nevarot savu brīvo laiku pavadīt publiskās vietās un esot jāsauc ārsts uz
mājām. Tagad esot atklāts kāds jauns vīrus, tā antigēni un to varot konstatēt ekspressanalīzēs.
Kādi negaidīti un šausminoši – nekad nepieredzēti jaunumi.
Medicīna aizvien atrod jaunus analīžu, izmeklējumu un diagnosticēšanas paņēmienus.
Līdz ar to vecajās atrod jaunas slimības – veco paveidus izdala atsevišķās diagnozēs un (ak,
šausmas!) atklāj jaunus vīrusus, parazītus un mikroorganismus. Tie nez no kurienes
neuzrodas - jaunās metodes atrod to, ko agrāk – ar vecajām neredzēja. Cilvēki slimoja ar
gripu, plaušu karsoni un visu citu, bet tagad uzzināja, ka ar plaušu karsoni slimo arī tāda

Covid-19 izraisītā gadījumā. Šī vīrusa antivielas meklē par saslimšanu ziņojušajiem, bet ne
visiem iedzīvotājiem. Varu apgalvot – ja to pārbaudītu visiem pirms gada, diviem un trim ar
elpceļu slimībām slimojušajiem, tad daudziem no tiem atrastu Covid-19 antivielas.
Neizplatās Covid-19. Izplatās Covid-19 antivielu testu pielietošana.
- Kas tad patiesībā notiek?
Notiek tas, ko sauc par teroru – iedzīvotāju iebiedēšanas kampaņa. Tā norit pēc
visiem profesionālajiem standartiem - Čīlē – Salvadora Aljendes gāšanas apvērsumā un PSRS
demontāžā pārbaudītajiem līdzekļiem. To dezinformācijas kampaņu un citus ekonomikas
graušanas pasākumus (pat naftas cenu krišanos), ko lielais kapitāls pielietoja pret padomju
cilvēkiem, to tas tagad pielieto pret Gejropu. Tiek slēgtas robežas, taisīti forsmažori,
ierobežotas tiesības un izsludināti ārkārtas stāvokļi.
- Kāpēc to dara?
Tāpēc, ka tādā veidā notiek vadāma kapitālistiskās ekonomikas demontāža. Tur,
kur neizbēgams krahs varētu aprakt zem drupām “labi ģērbtos kungus un kundzes”, tur
vadāmais krahs tos atstāj peldam virspusē – “redziet, ne jau kapitālisms un kapitālistu
valdības ir sliktas – to visu ir izdarījis vīrus, tāpēc sakļausimies kā pingvīni un nevienu
nevainosim ekonomikas sabrukumā.”
Panikas izraisīšana ir mērķtiecīga labi koordinēta lielbagātnieku akcija sava
stāvokļa saglabāšanai.
Pie rietumniekiem tagad atgriežas tas, ko viņi izdarīja ar padomju cilvēkiem. Tikai
toreiz PSRS-ā “sliktā” bija ideoloģija, bet viņiem tagad “sliktais” ir vīrus. Tomēr no
“saskaitāmo kārtības summa nemainās”.
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