


  -5Gالعالقة بني فريوس كورونا وشبكة املوبايل اجلديدة 

 كشف الغطاء ونشر احللول والعالجات املتاحة للجميع

 2020-2-21 عالء السید  عدة إضافات:  نقل ھذا الموضوع الى العربیة مع

 Makia Freeman The Freedom Articles editorكاتب الموضوع األصلي: 

 مقدمة:

كل بضعة سنوات ینشرون الخوف والترویج عن أوبئة یزعمون أنھا ستھلك كامل 
البشریة، ولكننا نكتشف الحقاً أنھا كذب في كذب وغایاتھا تجاریة دوائیة ولقاحات 
أو ربما سیاسیة وحروب اقتصادیة.. أنفلونزا الخنازیر.. إیبوال.. سارس... زیكا.. 
كورونا.. إلخ.. عسى أن یكون كورونا الجدید أیضاً مثل تلك األوھام، ولكن بعض 

المعطیات حتى اآلن سواء من عدد الوفیات وسرعة االنتشار وإثباتات أن 
الفیروس من صنع البشر كسالح بیولوجي.. إضافة للجھل العام عند الناس حول 

العالجات الطبیعیة، وخطط السیطرة الحدیثة من مافیات الطب واألدویة على 
العقول لزرع الخوف ودفع بیع اللقاحات ومنع العالجات الطبیعیة ومنتقدي 

اللقاحات، التالعب بالمعلومات خصوصاً على المواقع الرسمیة وعلى منصات 
التواصل االجتماعي، وغیرھا من األمور دفعتني أن أكتب لكم ھذا البحث 

المستفیض لنحصل على فھم أكثر لما یجري ونكشف الخطط ونعالج أنفسنا بأنفسنا 
 من كل داء.. لكل داء دواء وإذا مرضُت فھو یشفینِ !

 

 الشھیر للعالجات الطبیعیة في NaturalNews.comموقع  مدیر مایك أدامز
أمیركا، وھو یقوم بتغطیة شاملة صادقة عن تطورات قضیة كورونا في العالم، 

% من البشر خاصة أنھ 15 بأن الفیروس كأقصى حد ربما یسبب وفاة حوالي یتوقع
بدأ ینتشر في عدة دول خارج الصین ووصل حتى أمیركا وأوروبا وھاواي..  

الناس حول العالجات عامة طبعاً الوفیات إذا حصلت سیكون سببھا فقط الجھل عند 
 الطبیعیة الفعالة المؤكدة لھذا الفیروس وأھمھا لھذه اللحظة: 

 سھلة الصنع في البیت بأسالك أو صفائح فضة نقیة أیونات الفضة الغروانیة- 1
 توثیق طبي سریري.. ھناك الطریقة ھناومحول أو بطاریات وماء مقطر جید، اقرأ 
% 90یقضي على  colloidal silverیؤكد أن محلول الفضة الغروانیة المعروف،

كما أنھ  ..ساعة24% منھ خالل 99.99من فیروس كورونا خالل ساعة، وعلى 
إضافة إلى ، نوع من فیروسات الجھاز التنفسي وأنواع االنفلونزا200یقتل أكثر من 
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 (طریقة أنواع الجراثیم التي ترافق اإلصابة الفیروسیة وتسبب التھابات الرئة..
 )16 الصفحةاالستعمال في نھایة الموضوع

 

 عند تفعیلھا.. CDS-ClO2 المنتجة لغاز كلورین دیوكسید 1MMSمحلول مادة - 2
، طریقة MMS بكلمة من المكتشف جیم ھمبل عن عالج فیروسات الكوروناھذه 

أبحاث طبیة رسمیة وبراءات اختراع تثبت االستعمال في نھایة الموضوع.. ھناك 
 . یقتل كل فیروسات الكوروناClO2أن غاز 

 

غ 3 أن جرع من فیتامین سي إثباتات طبیة رسمیة جرع عالیة من فیتامین سي،- 3
، المغنیزیوم، الزنك والنحاس، والسیلینیوم، 3في الیوم أو أكثر، مرافق لفیتامین د

 تحمي وتعالج من فیروسات كورونا.

 

 بجرع الیود لوغول أو أقراصھ أیودورال... إثباتات طبیة رسمیة أن یود لوغول- 4
المناعة طبیعیاً وھو مضاد ألنواع ملغ بالیوم یدعم 50صحیحة ال تقل عن 

 .فیروس نقص المناعة أو ما یدعى اإلیدز بما فیھا الفیروسات

 

یا أصدقائي... نسبة الوفیات قد تكون أقل بكثیر إذا عملنا سویة لنشر الوعي... لكن 
ما یقوم مایك أدامز بالتنبیھ منھ مسبقاً ھو نوبة الرعب أو الفوضى التي قد تصیب 

حشود الناس في حالة األوبئة وتدافعھم بفوضى عارمة إلى شراء األطعمة واألدویة 
والوقود إلخ.. ھذه الفوضى طبعاً یحتمل أن تحصل في المدن الكبرى واألكثر 

لذلك من الضروري ازدحاماً، وفي المناطق العشوائیة الرافضة ألي تنظیم وقوانین.. 
 أن نشارك بالوعي وھذا البحث بكل الطرق المتاحة لك.

 

 الجدیدة ھي عامل ھام جداً 5Gإن العالقة بین فیروس كورونا الصیني وشبكة 
عندما نحاول فھم وباء الكورونا الذي ینتشر حالیاً (الفیروس الذي صار یسمى 

COVID-19 ..( 

 أسابیع حتى اآلن، قد ألقوا 3ھناك العدید من الباحثین المستقلین حول العالم، ولمدة 
 بالرغم من أن شركة الجووجل (وھي رئیس 5Gالضوء على عالقة الكورونا ب
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قسم مراقبة وحجب المعلومات في النظام العالمي الجدید) تبذل أقصى جھودھا 
 إلخفاء وإلغاء كل نتائج البحث التي تفضح ھذه العالقة.

(جوجل، یوتیوب، بنترست، فیسبوك، صار لھم بضعة أشھر یحجبون\یحذفون كل 
مواقع العالجات الطبیعیة وصفحات أي شخص یناقش أو یفضح قضیة اللقاحات أو 

 مكوناتھا والعالجات التقلیدیة لإلیدز والسرطان).

 ال یعني أن عالقة الكورونا باألسلحة البیولوجیة غیر 5Gوجود عالقة بین كورونا-
موجودة، القضیة لیست إما\أو، بل ھدف ھذا الموضوع الیوم ھو توسیع نظرتنا 

 التحلیلیة لكل األحداث المتعلقة ببعضھا.

 في الصین، 5Gووھان كانت إحدى المدن الصینیة التي تم اختیارھا لتجریب تقنیة 
 أي تقریباً شھرین قبل بدء انتشار 2019أكتوبر31 ھناك 5Gحیث تم إطالق 

كورونا ھناك... أثناء ذلك حذرت كثیر من األبحاث العملیة من اآلثار الصحیة لھذه 
.. ھذه المقالة أعراض تشبھ األنفلونزاالتقنیة وأثبتت أن أحد اآلثار الواضحة ھي 

 على 5Gتفضح العالقات المتعددة خلف ظاھرة الكورونا، بما فیھا كیف تقدر 
تضخیم أو تسبیب نوع من األعراض أو األمراض التي قد ننسبھا إلى الفیروس 
 الجدید كورونا... نفق األرنب عمیق جداً لمن یرید البحث والتحري عن الحقیقة!

 

5G –:نوع من أسلحة الطاقة الموجھة  

 :Makia: 2017 article 5G and IoT راجع مقال 5Gلقراءة تفاصیل أكثر عن خلفیة تقنیة 
Total Technological Control Grid Being Rolled Out Fast 

كثیر من الناس عبر العالم بما فیھم مواطنون مھتمون، علماء، وحتى مسؤولین في 
.. لھذا تم منع ھذه الشبكة في كثیر 5Gالحكومات، أصبحوا مدركین لمخاطر شبكة 

من مناطق العالم مثل بروكسل، ھولندا، أجزاء من سویسرا إیرلندا إیطالیا ألمانیا 
 لیست مجرد الشبكة التالیة من 5Gبریطانیا أمیركا وأسترالیا... بعد كل شيء، 

، بل ھي نوع جدید جذریاً من 4Gشبكات تواصل االنترنت والموبایل بعد 
التكنولوجیا، تكنولوجیا عسكریة مستعملة في أرض المعركة، یتم اآلن تطبیقھا على 

مناطق مأھولة بالسكان... إنھا أسلحة تعتمد على مصفوفات الطاقة المنزاحة، یتم 
بیعھا ویتم تغطیتھا وزعم أنھا نظام لالتصاالت بشكل رئیسي، حیث أن تردد 

 جیجا ھرتز.. بما فیھا الموجات 100-24الموجات المستعملة فیھا تتراوح بین 
 Active Denialالمیللي متریة المشابھة تماماً لألمواج الكھرطیسیة المستعملة عسكریاً 

Systems لتفریق حشود المتظاھرین، وھي سالح طاقة موجھة تشتت الحشود بإطالق 
الطاقة علیھم مما یسبب شعوراً فوریاً وقویاً باأللم ویتضمن إحساساً باحتراق الجلد.. 

 ھو السالح الخفي الذي تم directed energy weapons (DEW)تذكر، 
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النیران "البریة" في  واصطناع 11\9بواسطتھ تدمیر برجي التجارة العالمي 
 ..كالیفورنا

 عوارض األمراض الناتجة عن أمواج المیكروویف الكھرطیسیة  
www.MicrowavedVets.com  

 طنین األذن صعوبة التركیز صداع
 فقدان السمع فقدان الذاكرة دوخة
 اضطراب نمط النوم ضرر الدماغ غثیان

 األرق خربطة المزاج اندفاعات جلدیة
 إنھاك مزمن خربطة الشخصیة حكة جلدیة

 تراجع البصر زیادة قابلیة التھیج شعور باحتراق الجلد
 ضغط في وخلف العیون تناقص الثقة بالناس شعور بالتنمیل

 ضرر العیون االكتئاب رعشات
 الماء البیضاء في العین القلق تقلصات عضلیة

 شذوذ في عمل المناعة ADHD/ADDفرط النشاط  ألم العضالت والمفاصل
 تعدیل استقالب السكر مشاكل ھضمیة متالزمة ھز الرجل

 نوبات الربو آالم البطن مشاكل القدمین
 التھاب القصبات تضخم الدرقیة ارتفاع\انخفاض الضغط

 ذات الرئة ھر الشعر احمرار الوجھ
 التھاب الجیوب ألم في الخصى\المبیضین التجفاف

 الضغط واأللم في الصدر قلة حركة النطاف إعادة توزیع المعادن بالجسم
 عدم انتظام ضربات القلب اإلجھاض سرطان اللوكیمیا
 خفقان القلب التحسس الكھرطیسي سرطان اللیمفوما

 على الصحة... كمثال ھذه الجلسة في 5Gحذر العدید من العلماء عن مخاطر 
 Scientists and Doctors Warn of Potential Serious Health Effects بعنوان 2017محكمة سنة 

of 5G.حذر فیھا العلماء من اآلثار الخطیرة لألشعة الكھرطیسیة غیر المؤینة  

 
"اآلثار تتضمن زیادة احتمال اإلصابة بالسرطان، التوتر 

الخلوي، زیادة الشوارد الحرة المؤذیة، ضرر في 
المورثات، تغیرات بنیویة ووظیفیة في الجھاز التناسلي، 
تناقص الذاكرة والقدرة على التعلم، المشاكل العصبیة، 

وعدة آثار سلبیة على الصحة عند البشر.. الضرر یتخطى 
العرق البشري، حیث تظھر دالالت متزایدة على وصول 

 الضرر للنباتات والحیوانات أیضاً ".
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 ستحصل على فكرة Barrie Trower  و  Mark Steeleإذا سمعت محاضرات 
 یذكر كیف  Trowerالمقابلة، ... في ھذه 5Gعن مدى األضرار المروعة لشبكة 

 بتدمیر جھاز المناعة عند األشجار وتقتل الحشرات... ویفضح كیف تم 5Gتقوم 
 على الحیوانات على أمل إیجاد سالح فعال... إحدى النتائج 5G تجریب 1977سنة 

التدمیر الشدید للغمد الذي یحمي الخالیا العصبیة.. بعض   demyelinationكانت 
% من الحشرات (بما فیھا حشرات التلقیح 90الدول تالحظ حالیاً تناقص بمقدار 

مثل النحل) التي یحوم كثیر منھا حول أعمدة اإلضاءة في الشوارع التي تحمل 
 .5Gھوائیات 

------------------------------------ 

 !!5Gمن الھام جداً مقاطعة وعدم شراء أي موبایل خلوي جدید یدعم شبكة 

والمشاركة مع مواقع حمالت وجماعات وتظاھرات عبر العالم تعمل إلیقاف تقنیة 
5G:ھذه بعض المواقع - 

 في األرض والفضاء: 5Gعریضة تواقیع عالمیة إلیقاف 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  

 :5G-  STOP5G International Declarationعریضة تواقیع عالمیة ثانیة إلیقاف 

https://www.stop5gencinitas.com/  

NEXT 5G GLOBAL PROTEST 25-26 APRIL 
Public group https://www.facebook.com/groups/548912049259423/  

How To Protect Yourself (And Your Family) From 5G 
Radiation 
https://emfacademy.com/how-to-protect-from-5g-radiation/  

InPower Movement استراتیجیة جدیدة لمواجھة االنتشار الخطر لعدادات الكھرباء 
-5G  https://www.naturalhealth365.com/smart-meters-5gالذكیة وتقنیة 
2282.html 

------------------------- 

 :Event 201األلعاب العسكریة في مدینة ووھان، وتجربة المحاكاة 

 وبین 5Gإذا بحثت وحفرت بعمق كافي، تظھر لك بعض العالقات الخفیة بین 
األشخاص الذین طوروا أو یقومون بتطویر اللقاحات ضد الفیروسات الجدیدة مثل 

... في بحث رائع، قامت باحثة تحمل COVID-19إیبوال، زیكا، وكورونا الجدید 
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 بكتابة مقال عن زیف فیروس كورونا وعالقتھ بتجریب شبكة Annie Logicalاسم 
5G - Corona Virus Fakery And The Link To 5G Testing ..  ذا البحث شكل ه

أساس التحري عن ھذه العالقة.. وھناك أطنان من المعلومات، لذلك سیتم اختزالھا 
 ھنا وجعلھا أكثر قابلیة للفھم.

، استضافت مدینة ووھان األلعاب العسكریة العالمیة 2019أكتوبر27-18في تاریخ 
  (وذلك ألول مرة) في ذلك الحدث.. 5Gواستعملت خصیصاً شبكة 

((اشترك في تلك األلعاب العسكریة وزراء الدفاع، والضباط العسكریون 
 بلد شاركوا بمھرجان االفتتاح یوم الجمعة.. وتم ألول مرة 42والموظفون من 

 ))5Gاستعمال شاشات تلفاز دقة عالیة جداً وشاشات الواقع االفتراضي بتقنیة 

 في نیویورك، قام مركز جونز ھوبكنز بالشراكة مع 2019أكتوبر 18أیضاً في 
 ومع مؤسسة بیل ومیلندا جیتس، باستضافة (WEF)المنتدى االقتصادي العالمي 

 وھو تجربة محاكاة ”Event 201 – “A Global Pandemic Exerciseالحدث 
لتفشي وباء عالمي.. احزر أي نوع من الفیروسات اختاروه "للمحاكاة"؟ فیروس 

كورونا! واحزر أي نوع خالیا حیوانات استعملوھا؟ خالیا من الخنزیر! (تم ظھور 
أول تقریر عن كورونا أنھ ظھر في سوق للمأكوالت البحریة، واألسماك ھناك كانت 

 تتغذى على بقایا فضالت الخنازیر).

المنتدى االقتصادي  (نظراً ألن UN ضمت األمم المتحدة 201تجربة المحاكاة 
) كما ضمت الشركات العالمي لدیھ اآلن اتفاقیة شراكة وثیقة مع األمم الملتحدة

الدوائیة العمالقة مثل جونسون&جونسون، بیل جیتس (شخص رئیسي في خطة 
)، 2030Agendaدعم اللقاحات، زرع الرقاقات االلكترونیة في البشر، وأجندا 

 في كل من أمیركا والصین... المشاركون في الحدث CDCومراكز مكافحة األوبئة 
 اقترحوا على الحكومات أن تجبر شركات وسائل التواصل االجتماعي على 201

إیقاف نشر "األخبار المزیفة" وأنھ في النھایة، الطریقة الوحیدة للتحكم بالمعلومات 
 (وھي جزء من األمم المتحدة) WHOسیكون من خالل المنظمة العالمیة للصحة 

التي ستكون المركز الوحید لبث ونشر األخبار والمعلومات خالل الكوارث 
 واألوبئة.

 

 :5G وElectroporation وتقنیة التثقیب االلكتروني Inovioشركة 

استقبلت شركة التقانات الحیویة والدوائیة  2020-1-24كما ظھر في تقریر یوم 
  لتطویر لقاح ضد فیروس كورونا.. ملیون دوالر9 منحة بمقدارInovioاألمیركیة 
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 Coalition for Epidemic Preparednessتلقت تلك الشركة المنحة المالیة من 
Innovations (CEPI) كما أن لدیھا مسبقاً شراكة ضخمة مع نفس المصدر حیث 

 Lassa Fever لتطویر لقاحات ضد 2018ملیون دوالر في أبریل56تلقت مبلغ 
and Middle East Respiratory Syndrome (MERS)... 

CEPI قم تم تأسیسھا في دافوس من قبل حكومات النرویج والھند، وھیأة 
Wellcome Trustمؤسسة بیل ومیلندا جیتس، 201.. والمشاركون في الحدث :

 ھو المدیر السابق لشركة CEPI... رئیس (WEF)والمنتدى االقتصادي العالمي 
BARDA  (وھي مؤسسة تطویر األبحاث الطبیة الحیویة األمیركیة المتقدمة) وھي 

 ...HHSجزء من  وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة

  أنھا قامت بتطویر لقاح للكورونا خالل ساعتین فقط! Inovioزعمت شركة 

طبعاً ھذا الزعم سخیف فعالً، األمر المرجح أكثر ھو أنھم یكذبون عن الفیروس، أو 
أنھم یمتلكون اللقاح مسبقاً ألن لدیھم المعرفة المسبقة بأن فیروس كورونا قادم 

 وسیسبب وباء منتشر ومخطط لھ.

 

؟؟ شخصین رئیسیین فیھا ھما Inovioونسأل اآلن من الذي یمتلك ویدیر شركة 
David Weiner and Dr. Joseph Kim ..وینر كان بروفیسوراً في جامعة كیم ..

 ھنا وفیروس زیكا (مقاالت تفضح زیكا HIVوینر كان یعمل على تطویر لقاح ضد 
 Merck عن األكاذیب حول تلك األوبئة).. كیم كان مدعوماً بالمال من شركة وھنا

 Porcine Circovirus (PCV 1(شركة أدویة عمالقة) وقام بإنتاج شيء یدعى 
and PCV 2)  

كما ذكرنا أعاله، ھناك عالقة بین اللقاح من الخنازیر ومورثات الخنازیر وفیروس 
 "لقد تم منذ زمن طویل تأكید أن المأكوالت البحریة Annie Logicalكورونا، تقول 

 سنوات في 5في تلك المدینة تتم تغذیتھا بفضالت الخنازیر".. وكذلك خدم كیم مدة 
منصب عضو ضمن لجنة أجندة المنتدى االقتصادي العالمي/ إنھ عضو ثاني یدفع 

 Agenda والحكم العالمي 2030خطط النظام العالمي الجدید تحت شعار أجندة 
2030 Global Governance 

وینر ھو موظف ومستشار لمنظمة الغذاء والدواء األمیركیة، ویعتبر خبیر في 
تكنولوجیا المورثات ومبتكر لطریقة جدیدة لنقل المورثات تدعى "التثقیب 

" ھي تقنیة أحیاء دقیقة تستعمل نبضات كھربائیة  electroporationااللكتروني 
لصنع ثقوب مؤقتة في أغشیة الخالیا التي یمكن من خاللھا إدخال مواد مثل 

 إلى ضمن الخلیة... یمكن استعمال ھذه DNAالكیماویات أو األدویة أو مورثات 
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 والتي تحقن مورثات غریبة DNA Vaccinesالتقنیة إلعطاء اللقاحات المورثیة 
الى داخل خالیا المضیف فتقوم بتغییر مورثاتھ.. ھذا یعني أنك إذا أخذت لقاح 

مورثي، أنت تسمح لھم بتغییر مورثاتك!! كما لو أن اللقاحات لیست كارثة مدمرة 
لدرجة كافیة... ولكن ھنا كشف الغطاء عن الخبث والمكر: التثقیب االلكتروني 

یستعمل أمواج كھربائیة نابضة... احزر ماذا ھناك حولك من األمواج والترددات؟ 
5G ھذا إما أن یكون مصادفة مفاجأة جداً، أو دلیل على ترابط خبیث بین كورونا !!!

 5Gوشبكة 

 

 :Anni كتبت 

 
 التي تستعمل األمواج 5G"في نفس فترة تطبیق تقنیة 

الكھرطیسیة النابضة، ظھرت التقاریر عن انتشار فیروس 
 ألول مرة! 5Gكورونا في منطقة من الصین تم فیھا نشر 

لذلك نستطیع رؤیة كیف یقوم علماء الوراثة باستعمال 
علماء من كل المجاالت للتالعب بأحجار بناء وجودنا 

البشري.. وما یربك حقاً ھو أن البروفیسور وینر ھو رائد 
 ونحن نعلم أنھ بعد فترة قصیرة HIVفي مجال فیروس 

من توزیع لقاحات شلل األطفال إلى مالیین األفریقیین، بدأ 
... ھؤالء الخبثاء أتقنوا فن حقن HIVظھور فیروس 

مورثات الطیور والحیوانات الى مورثات اإلنسان وھذا 
یقوم بتغییر مورثاتنا ویسبب أمراض متعددة مثل النزف 

 والحمى والسرطانات وحتى الموت"
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  ..

 (وھو لیس أبداً نفس الشيء الذي اسمھ اإلیدز، لكنھ قصة مختلفة، HIVبالحدیث عن 
مجموعة من العلماء الھنود وضعوا ) تذكر أن فضائح عن اإلیدز ھناإذا یھمك اقرأ 

 HIV یظھر أن الفیروس كورونا من صناعة البشر ویحمل أجزاء من مورثات بحثاً 
التي تم وضعھا ضمن بنیة الكورونا... وأكدوا أن ھذا ال یمكن أن یحدث طبیعیاً .. 
ومجدداً بسبب القیود والحجب وسیطرة مافیات الطب تم إجبار أولئك العلماء على 

 سحب بحثھم!

 

5G والتثقیب االلكتروني في لقاحات المورثات - كالھما ینتج أمواج كھرطیسیة 
 نابضة:

لنفكر قلیالً في تطبیقات ما ورد ذكره... ھناك تقنیة تتیح استعمال األمواج 
الكھرطیسیة لفتح ثقوب في جلد جسمك وبالتالي إدخال مورثات غریبة إلى مجرى 

دمك وخالیاك... ھذا انتھاك صارخ لسیادة ولحقوق جسمك الطبیعیة، وقد یسبب 
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آثاراً طویلة األمد بسبب الطفرات الوراثیة- التي تغیر كل مورثاتك، مورثاتك التي 
 ھي البصمة البیولوجیة وجوھر وجودك المادي الجسدي...

 تقوم بمحاكاة مبدأ عمل التثقیب االلكتروني؟ ماذا تقدر أن 5Gماذا یحدث إذا كانت 
تفعلھ على نطاق واسع بما یشبھ أثر التثقیب على نطاق خلوي ضیق؟؟ نحن نعلم 

.. الترددات التي DNA لھا القدرة على تسبیب طفرات وراثیة وتدمیر 5G سلفاً أن
جیجاھرتز، تتداخل مع البنیة الھندسیة للجلد 100-75 وخاصة بین 5Gتستعملھا 

وأقنیة العرق، التي تشكل ھوائیات استقبال لھذه الترددات، وبالتالي ستؤثر بنا 
 وتتالعب بمزاجنا وأحاسیسنا.

 لفتح مسام جلد الناس في مدینة ووھان، بحیث 5Gماذا لو كان یتم استعمال 
 یسمحون للسالح البیولوجي الجدید الكورونا باالنتشار ھناك بسھولة أكثر؟؟

 
 اللقاحات اإلجباریة، خطط تحدید النسل وإنقاص البشر، وتعدیل البشر:

إذن ما ھي نھایة رحلة اكتشاف نفق األرنب العمیق في ھذه المؤامرة والعالقة بین 
؟؟ أعتقد أننا سنجد أجندة لتطبیق اللقاحات اإلجباریة، وأجندة تقلیل 5Gكورونا-

النسل وأعداد البشر، وأجندة تعدیل البشر والتالعب بمورثاتھم (عبر لقاحات 
المورثات)... األشخاص والمجموعات المخططة لھذه األجندات لدیھم سلفاً ھذه 

اللقاحات جاھزة، تماماً مثلما فعلوا في األوبئة السابقة والتي تالشت (مثل السارس، 
، وإذا تحریت في HIVاإلیبوال، وزیكا)... وینر لدیھ حتى عالقة بقصص اإلیدز و

  ستجد مزیداً من الدالئل في بحثك.Jon Rappoportذلك أكثر مثلما فعل 

 The bio-weapon نظریة السالح البیولوجي حول وباء كورونا الصین:*  
theory of the China epidemic - by Jon Rappoport  

..إنھا نفس اللعبة حول األوبئة والكوارث المزعومة یقومون بتكرارھا كل سنتین أو 
 ثالث سنوات... وھناك إصدارین من ھذه اللعبة.

-اإلصدار األول: تخترع فیروساً معین، تروج لھ وتنشر الرعب بین الناس، ثم تقوم 
 الذي PCRبإجراء اختبارات غیر فعالة وغیر مؤكدة لوجود الفیروس (مثال فحص 

یكشف فقط وجود جزء ما من الفیروس، ولكن ال یظھر أبداً مقدار كمیة الفیروس 
وھل یمكن أن یسبب المرض أم ال) ثم تقوم بتضخیم اإلحصائیات وأعداد المصابین، 
وتطلق تبریرات لفرض الحظر الصحي والقوانین العرفیة اإلجباریة، وتغسل دماغ 
الناس لیفكروا بأن علیھم شراء السم (اللقاح) وبالتالي تنشر اللقاحات اإلجباریة... 

وأنت ھنا حتى ال تحتاج لفیروس حقیقي أو عامل ممرض حقیقي ألجل ھذا اإلصدار 
 األول من اللعبة.
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-اإلصدار الثاني: تقوم بصنع فیروس كسالح بیولوجي، تنشره كاختبار، تتظاھر بأنھ 
كان طفرة فیروسیة طبیعیة، تراقب كم سیقتل من الناس (وھذا طبعاً یساعد خطط 

 واألجندة عندھم)، ومجدداً تبرر القوانین العرفیة علماء الیوجینیا أو تحدید النسل
والحاجة للقاحات اإلجباریة، وتقوم حتى بتمثیل أنك المنقذ للبشریة باختراعك للقاح 
الذي سیوقف الفیروس... كتعدیل لھذا اإلصدار الثاني، یمكنك حتى تطویر سالح 
بیولوجي انتقائي لنسل بشري محدد، لتقلیص عدد سكان بلد معادي أو منافس لك 

 كاستراتیجیة جیو-سیاسیة.

 تقترح أن الكورونا یستھدف الصینیین واآلسیویین أكثر من الشعوب المقالةھذه 
األخرى، وبالطبع األعداد الرسمیة الوفیات تشھد على ذلك، بالرغم من أنھ یصعب 

 الوثوق بإحصائیات الحكومات... 

 :Annie Logicalتقول 

 
 

 "الخدیعة الماكرة تسیر كالتالي:
: قم بتسمیم عامة الناس عمداً ألجل صنع مرض لم 1الخطوة

 ولن یظھر بصورة طبیعیة أبداً .
: ازعم أن ھذا المرض المصنوع قد نتج عن شيء 2الخطوة

خفي خارج نطاق التحكم أو خارج مجال معرفة الشخص 
 العادي.
: اصنع لقاحاً أو دواًء ساماً ھدفھ دوماً زیادة تسمیم 3الخطوة

 عامة الناس ودفعھم أكثر إلى حافة القبر.
: ازعم أن التسمم من الدواء أو من اللقاح ھو 4الخطوة

"إثبات" بأن المرض (الذي لم یظھر من قبل) ھو أسوأ بكثیر 
 مما ھو متوقع.

: قم بزیادة التسمیم األولي، الذي تم الترویج لھ 5الخطوة
كمرض وھمي في البدایة، وأیضاً قم بزیادة التسمیم بزیادة 

األدویة الكیمیائیة واللقاحات، إلى أن نشاھد أكواماً من جثث 
 البشر في الطرقات.
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: كرر ھذه الخطوات بقدر ما تحتاج، بین حشود 6الخطوة
أناس جاھلین غیر مدركین لما یحصل في الخفاء، ألن قتل 
الحشود بھذه الطریقة (فن جعل الناس تصطف بالدور لقتل 
أنفسھم بالسموم، ُیعرف باسم أسلوب "القتل اللطیف") ھي 
الطریقة القانونیة الوحیدة لضمان تنفیذ طرق الیوجینیا أو 
 تحدید النسل على نطاق واسع جداً وتحت مرأى الجمیع!"

 
 

ھي تطور جدید مربك في علوم تعدیل مورثات البشر... بعد كل لقاحات المورثات 
شيء، ھدف أجندة تعدیل البشر ھو دمج اإلنسان مع اآللة، وبفعل ذلك یتم مسح كل 

ما ھو أصیل ویجعلنا بشر، لكي یتاح التحكم بنا بسھولة بواسطة قوى سلبیة 
وشریرة... كل الموضوع یدور حول تعدیلنا على أعمق مستوى، أو حول مھاجمة 

سیادة اإلنسان على نفسھ... لقاحات المورثات تتالءم تماماً مع ذلك الھدف، تقوم 
حرفیاً بتغییر مورثاتك عبر اإلدخال القسري لمورثات غریبة، ومع عواقب ال 

 یعرف أي شخص أن یتنبأ بھا مطلقاً ..

 

  :5Gعالقة أخیرة بین كورونا-

في النھایة، سأختم مع عالقة إضافیة ھنا... كلمة "فیروس كورونا" تشیر بحد ذاتھا 
... احزر َمن یمتلك COVID-19إلى عدة أنواع من فیروسات الكورونا، ولیس فقط 

؟؟ إنھا براءة اختراع وحق ملكیة ساللة من كورونا یمكن استعمالھا لتطویر لقاح
 The Pirbright Instituteمؤسسة بیربرایت 

 واحزر من الذي یمتلك جزءاً كبیراً من المؤسسة؟ إنھ بیل جیتس!

 أن بیربرایت یتم تمویل أبحاثھا لتطویر اللقاحات عبر شركة ھنایمكنك أن تقرأ 
 5Gتدعم وتمول نشر تقنیة  ..وھي أیضاً جھة Innovate UKبریطانیة ھي 

 ملیون باوند 15 بإعالن منافسة وجائزة قدرھا 2018 سنة Innovate UKوقامت 
بریطاني تحصل علیھا أي جھة تقدر على تطویر وإنتاج لقاحات لھا القدرة على كبح 

 األوبئة.
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 الدوافع النفسیة لتضخیم األمور أو للتقلیل من شأنھا:
لقد أظھر التاریخ أنھ في حالة انتشار األوبئة (وكذلك األوبئة الوھمیة) ھناك دائماً 

وأبداً تشوش وارتباك بین التقاریر المتناقضة والمعلومات المتعاكسة... في مثل ھذه 
الحاالت، قد یكون من الصعب جداً الوصول إلى قعر الموضوع واكتشاف 

الحقیقة... ینشأ الجدل والخالف من اختالف الدوافع عند األمم المختلفة والحكومات 
وغیرھا من الجھات المھتمة بالقضیة.. في الجوھر وباألساس ھناك دائماً دافعین 

 رئیسیین: 

(التضخیم اإلعالمي واستعمال الخوف لجذب االنتباه، ألجل الدافع لتضخیم األمور: 
بیع شيء ما، أو ألجل تشویھ سمعة مجموعة ما، أو لترعیب الناس، أو لجعل الناس 

 تقبل اللقاحات اإللزامیة والقوانین العرفیة العسكریة)

(اإلخفاء والتغطیة على األحداث، وحجب المدى والدافع للتقلیل من شأن األمور: 
الحقیقي للضرر الحاصل، أو لنسبة الوفیات، بحیث تظھر أنت كجھة قویة كفؤة 

قادرة على السیطرة بشكل جید، أو ألجل تقلیل احتماالت الغضب ورد الفعل العنیف 
 والفوضى عند الجماھیر)..

أحیاناً قد یكون كال الدافعین مجتمعان سویة في التأثیر على سلوك نفس المجموعة، 
كمثال ھنا سلوك الحكومة في الصین، التي لدیھا الدافع للتضخیم (جعل الناس 

مرتعبین بحیث یمكن جعلھم یرضخون بسھولة لقوانین الحظر الصحي الوحشیة) 
ولدیھا الدافع للتقلیل (بحیث تظھر الحكومة في عیون الناس في الصین وفي العالم 

 بأنھا قویة وتسیطر تماماً على الوضع وتحفظ ماء وجھھا وسمعتھا الجیدة).

 

 :5Gأفكار أخیرة عن عالقة كورونا-

لقد جربت الحكومات عبر العالم كثیراً من األسلحة البیولوجیة سواء على شعوبھا أم 
على شعوب دول أخرى، وقامت حتى ببیع تلك األبحاث لحكومات أخرى لمجرد 

 الیابانیة التي قامت Unit731ھدف الربح والمصلحة الخاصة (مثال، شركة 
بتطویر األسلحة البیولوجیة في الصین، فقط لمجرد بیع األبحاث إلى أمیركا بعد 

 Bioweapons: Lymeخسارة الیابان في الحرب العالمیة الثانیة)... راجع مقال 
Disease, Weaponized Ticks, Plum Island & More لتعرف قلیالً عن 

تاریخ استعمال حكومة أمیركا للحشرات كأسلحة بیولوجیة ونشرھا لداء الالیم 
 الشھیر...

 ھو سالح بیولوجي، وكذلك COVID-19الدالئل عدیدة على أن فیروس كورونا 
 لھا دور إما بتسبیب عوارض تشبھ الحمى واالنفلونزا 5Gالدالئل عدیدة على أن 
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وذات الرئة التي یعاني منھا الناس حالیاً، و\أو لھا دور بتضخیم فعالیة الفیروسات 
عبر إضعاف أجھزة المناعة عند الناس وتعریضھم لنبضات أمواج كھربائیة تفتح 

 ثقوباً في الجلد فتمرر أجزاء من مورثات غریبة (بما فیھا الفیروسات).

في مثل ھذا النوع من القصص المعقدة، لیس ھناك مصادفات كبرى وواضحة 
بسھولة، ولكن فقط عالقات أو ترابطات ومؤامرات تنتظر أن یتم الكشف عنھا. 

 

 التي نستنشقھا أحیاناً  في الغالف الجويمواد الكمتریل المرشوشةأشك أیضاً أن 
یومیاً في عدة مناطق من العالم، قد یكون لھا دور أساسي في نشر الفیروسات، أو 
إنقاص المناعة بالمعادن الثقیلة، أو التسبب بأمراض الجھاز التنفسي التي یمكن أن 

 یزعموا أن الفیروس ھو الذي یسببھا..

 تحدیث ھام عن الكمتریل.. نظف جسمك من سموم الكمتریل ومبید غلیفوسات* 

 

http://vaccinepapers.org/chemtrails-debunked/ 

http://vaccinepapers.org/chemtrails-debunked-part-2/ 

 

 شھور في محاكاة 3الشیطان بیل جیتس وشریكتھ میلندا وغیرھم، تنبؤوا منذ ** 
!! كیف؟؟ ویین؟؟؟ 65افتراضیة حدوث  ملیون حالة وفاة بسبب فیروس كورونا

 متى؟؟
قامت مؤسسة جیتس الشیطانیة سلفاً بتمویل مجموعة لدیھا حقوق ملكیة فیروس 

 !كوروناـ وتقوم حالیاً بتمویل بحث علمي إلیجاد لقاح یمنعھ من االنتشار
نعم.. قامت ھذه المؤسسة بإقامة محاكاة وتمارین وقائیة ضد األوبئة المعدیة في 

 حیث قاموا بتمثیل ماذا سیحدث عند انتشار كورونا تحدیداً ... 2019أواخر سنة 
وخططوا سلفاً لطرق مراقبة وحجب االنترنت، فرض اللقاحات(السموم)، اتھام 

ومعاقبة أو حجب كل من ینتقد اللقاح أو مكوناتھ أو یشكك بالروایات الرسمیة عن 
 األوبئة.. الھدف؟؟

 ..جني ملیارات الدوالرات من جھلنا وخوفنا الذي لیس لھ أي لزوم
 !اقرأ... ابحث... افتح عیونك.. استفتي قلبك.. إذا مرضت فھو یشفین

  ال تصدق أي روایة رسمیة وال أي وسائل تواصل اجتماعي
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Bill and Melinda Gates Foundation & Others Predicted Up To 65 
Million Deaths Via Coronavirus – In Simulation Ran 3 Months 
Ago! 

https://www.infowars.com/bill-and-melinda-gates-foundation-
others-predicted-up-to-65-million-deaths-via-coronavirus-in-
simulation-ran-3-months-ago/  

 

 

عدة تنبؤات من "مطلقي صفارات" الفضائح تشیر الى أن كورونا ھو سالح ** 
بیولوجي تم التخطیط لھ من قبل الماسونیة وخاصة في مدینة لندن، ویھدف غالباً 

إلنقاص عدد كبیر من سكان الصین وكبح تطورھا االقتصادي والعسكري، ال داعي 
أبداً للخوف من ھذا الفیروس حتى لو انتشر عبر العالم، ألن المناعة الطبیعیة وبعض 

 كفیلة mms1المواد المساعدة مثل الفضة الغروانیة ومواد جیم ھمبل خاصة محلول 
 :بالقضاء على الفیروس.. لمن یھمھ قراءة المصدر باالنكلیزیة

http://projectcamelotportal.com/2020/01/29/coronavirus-
bioweapon-predicted-by-2-camelot-whistleblowers/
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 طرق استعمال العالجات الطبیعیة اآلمنة والفعالة ضد كورونا وغیره:
توثیق طبي سریري یؤكد أن محلول الفضة  :الفضة الغروانیةأیونات محلول - 1

 colloidal silverالغروانیة المعروف، والذي یمكن بسھولة صنعھ في البیت، 

% منھ خالل 99.99% من فیروس كورونا خالل ساعة، وعلى 90یقضي على 
نوع من فیروسات الجھاز التنفسي وأنواع 200كما أنھ یقتل أكثر من  ..ساعة24

إضافة إلى أنواع الجراثیم التي ترافق اإلصابة الفیروسیة وتسبب ، االنفلونزا
 ..التھابات الرئة

مل من محلول الفضة الغروانیة 30كوقایة من فیروس كورونا وغیره: شرب  *
10ppm -  ویفضل أن یكون مصنوع طازج بالبیت لیحتفظ بالشحنة الكھربائیة على

 .الجزیئات

 :كعالج في حال اإلصابة بالكورونا أو أي أنفلونزا **

على األقل أربع مرات  10ppmمل من محلول الفضة الغروانیة 30شرب -1
 .بالیوم

أھم استعمال وسریع جدددداً بالعالج: استنشاق محلول الفضة طااااازج الصنع -2
 إلى 5حوالي أریع مرات بالیوم، وكل جلسة استنشاق  عبر جھاز الرذاذ المعروف،

 ملف بوب بیك استرجع صحتك وطاقتكھنا اجع .. ر دقیقة وخذ أنفاس عمیقة15
 ر.لمزید من التفاصیل والصو

استعمل المحلول كبخاخ رش على كل السطوح الملموسة من حولك، مثل طاولة -3
 .المطبخ والمجلى والحمام وقبضات األبواب إلخ

خذ قدراً كافیاً من الراحة في السریر، اشرب كثیراً من الزھورات والسوائل -4
 .الدافئة، اعتبر كورونا مجرد فیروس انفلونزا عادي وال داعي للخوف منھ

-https://thesilveredge.com/colloidal-silverھنا: رابط البحث للقراءة 
beats-coronavirus-the-clinical-documentation/ 
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 أو محلول غاز كلورین CDS أو المادة الناتجة عن تفعیلھا وھي MMS1- مادة 2
 كلمة من المكتشف جیم ھمبل عن عالج فیروسات الكورونا :ClO2دیوكسید 

  طریقة االستعمال ألجل كورونا: MMSب

 ثانیة ثم نصب 30نقاط من الحامض المرافق لھا، مدة 6 مفعلة بMMS نقاط 6خذ 
نقط ثانیة 6فوقھا نصف كوب ماء ونشربھ فوریاً .. انتظر مدة ساعة... ثم خذ 

مفعلة.. ھذا قد یكفي.. ستعرف خالل ساعتین إذا قامت المادة بقتل المرض من 
خالل شعورك العام.. ماذا ستفعل بعدھا یعتمد على تأثیر تلك الجرعتین وشعورك 

 بعدھا.. اتبع ھذه الخطوتین بدقة:

نقط مفعلة، 3إذا شعرت بالتحسن بعد تلك الجرعتین، قلل جرعتك الى : 1الخطوة
ساعات في الیوم إلى أن تتعافى 8مضاف لھا نصف كوب ماء، كل ساعة ولمدة 

یوم لتضمن خلو جسمك من المرض 21تماماً .. ربما ترغب االستمرار بھذا حتى 
ولتحقیق تنظیف عمیق للجسم.. دائماً خذ النقاط المفعلة فوراً بعد التفعیل.. في أي 

  انتقل الى الخطوة التالیة:MMSلحظة تشعر أنك صرت تتعب بعد أخذ 

 المفعل، قلل جرعتك MMSشعرت بالتعب بعد أي وقت من أخذ  إذا: 2الخطوة
للنصف ولكن ال توقف الجرعات كل ساعة.. إذا استمریت تشعر بالتعب منھ، قلل 
لنصف ذلك مجدداً .. الشعور بالتعب لیس خطیر بل مجرد عوارض تنظیف مثل 

إقیاء أو إسھال أو صداع مؤقت، دلیل أن جسمك یتخلص من السموم واألمراض.. 
یدل على قیام المادة بقتل المرض ولكنك تقتلھ بسرعة كبیرة، والنقطة ھنا ھي 

 تبطيء العملیة قلیالً لكي ال تسبب لنفسك إزعاجاً ال لزوم لھ.

 MMS Health Recoveryھناك كثیر من التفاصیل عن المادة في كتاب جیم ھمبل 

Guidebook .وكذلك حلقات محمد كیالني على قناتھ في الیوتیوب 

 وھو أفضل لكونھ ال یحتاج تفعیل، MMS1 بدل CDSیمكن طبعاً استعمال محلول 
 وھو بال طعم وال یسبب شعور غثیان ولھ فعالیة أكثر.

 

  عالء السیددمتم بصحة وصحوة ووعي أكبر..

www.AlaalSayid.com 

Sources: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7LorRFI8tc  
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https://thefreedomarticles.com/5g-iot-technological-control-grid/  

https://smombiegate.org/list-of-cities-towns-councils-and-countries-that-have-banned-
5g/  

https://thefreedomarticles.com/dew-laser-weapons-used-against-people/  

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-
Moratorium.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=oq0HL0uTy30  

https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/  

https://www.youtube.com/watch?v=mx8xKcQMTRs  

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/how-united-nations-quietly-being-
turned-public-private-partnership/  

https://www.nbcsandiego.com/news/local/local-biotech-company-developing-
coronavirus-vaccine/2250034/  

https://thefreedomarticles.com/zika-virus-bioweapon-or-fake-pandemic/  

https://thefreedomarticles.com/zika-or-insecticide-pyriproxyfen-behind-
microcephaly-cases/  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1?versioned=true  

https://thefreedomarticles.com/5g-danger-13-reasons-health-disaster/  

https://vdare.com/articles/do-you-know-all-coronavirus-victims-appear-to-be-chinese-
thought-not  

https://patents.justia.com/patent/10130701  

https://www.pirbright.ac.uk/our-science/livestock-viral-diseases/viral-glycoproteins  

https://www.wired-
gov.net/wg/news.nsf/articles/Developing+5G+networks+across+the+globe+apply+for
+funding+25092019091000?open  

https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/166/overview  

https://thefreedomarticles.com/bioweapons-bioterrorism-lyme-disease-weaponized-
ticks/  

https://www.zerohedge.com/geopolitical/canadian-scientist-center-chinese-bio-
espionage-probe-found-dead-africa  
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https://www.kerririvera.com/good-news-coronavirus-
destroyed-by-chlorine-dioxide/ 
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