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Provas de que a pandemia foi planeada com um
propósito
Provas de que a pandemia foi planeada com um propósito
por David Sorensen , 7 de Agosto de 2020, do site stopworldcontrol.com

Milhares de médicos dizem que a pandemia foi planeada
Um grupo de quase mil médicos na Alemanha chamado "Médicos pela Informação", que é
apoiado por mais de 7.000 profissionais, incluindo advogados, cientistas, professores, etc.,
fez uma declaração chocante durante uma conferência de imprensa nacional: (1)

"O pânico Corona é uma peça de teatro. É um esquema. Uma vigarice. Já é tempo de
compreendermos que estamos no meio de um crime global".
Este grande grupo de peritos médicos publica um jornal com uma tiragem de 500.000
exemplares por semana, para alertar o público sobre a desinformação nos principais meios

de comunicação social sobre o Coronavírus.
Eles organizam também protestos em larga escala com milhões de pessoas em toda a
Europa.
Centenas de médicos médicos espanhóis dizem que a pandemia é criada

Em Espanha, um grupo de 600 médicos chamados "Médicos pela Verdade", fez uma
declaração semelhante durante uma conferência de imprensa.
A Covid-19 é uma falsa pandemia criada para fins políticos.
Trata-se de uma ditadura mundial com uma desculpa higiénica. Instamos os médicos, os
meios de comunicação social e as autoridades políticas a porem fim a esta operação
criminosa, divulgando a verdade". (2)

World Doctors Alliance - 'O Maior Crime da História'.
Os 'Médicos pela Informação' e 'Médicos pela Verdade' uniram forças com grupos
semelhantes de profissionais de todo o mundo, na 'Aliança Mundial de Médicos'. (2A) (World
Doctor's Alliance)
Esta aliança histórica liga mais de cem mil profissionais médicos em todo o mundo. Eles
revelam como a pandemia é o maior crime da história, e oferecem provas científicas sólidas
para esta reivindicação.
Também tomam medidas legais contra os governos que estão a participar nesta operação
criminosa.
Aliança Mundial pela Liberdade – A Ligar os Advogados

Do mesmo modo, foi formada a World Freedom Alliance, uma rede de advogados,
especialistas médicos, políticos, banqueiros e muitos outros profissionais que trabalham em
conjunto para expor o "Crime Covid", e que estão a começar a construir um novo mundo de
liberdade.
Eles querem ter a certeza de que este tipo de esquemas mundiais, que destroem milhões de
vidas, nunca mais poderão voltar a ocorrer.
O QUE É QUE ELES SABEM?

Porque estão milhares de especialistas médicos em todo o mundo a dizer que a pandemia é
um "crime global"?
O que sabem eles, que nós não sabemos? Vejamos alguns factos interessantes...
Milhões de kits de teste Covid-19 forma vendidos em 2017 e 2018

A nova doença Covid-19 surgiu na China no final de 2019. Foi por isso que se chamou Covid19, que é um acrónimo para Doença do Vírus de Corona de 2019.
Os dados da World Integrated Trade Solution, contudo, mostram algo de espantoso:
em 2017 e 2018 - dois anos antes do Covid-19 - centenas de milhões de kits de teste PCR
para o Covid-19 foram distribuídos em todo o mundo.
Pense neste conhecimento por um segundo:
Foram literalmente centenas de milhões de kits de teste Covid-19 exportados e importados,
por todo o mundo, durante 2017 e 2018.
Centenas de milhões!

Rápido! Esconde-o!!"!

Estes dados desconcertantes foram descobertos por alguém a 5 de Setembro de 2020, que
os publicou nas redes sociais.
Tornou-se viral em todo o mundo.
No dia seguinte, a 6 de Setembro, o WITS mudou subitamente o rótulo original 'Covid-19'
para o termo vago 'Medical Test Kits'.
No início, contudo, esqueceram-se de apagar um detalhe:
no fundo da página web ainda mostrava o código do produto para estes 'Medical Test Kits':
300215 que significa "Covid-19 Test Kits".
Algumas semanas depois, o código HS foi também alterado pelo WITS para 'Medical Test Kit'.
O seu disfarce chegou demasiado tarde:
esta informação crítica foi descoberta e está a ser revelada por milhões de pessoas em todo
o mundo.

Pode descarregar um PDF que mostra os dados originais deste website.
https://www.stopworldcontrol.com/2017-covid19-testkits.pdf
Pode também ser visto no web-archive.
Dois anos antes do surto de Covid-19, nações de todo o mundo começaram a exportar
centenas de milhões de instrumentos de teste de diagnóstico para... Covid-19.
O argumento usado para negar esta descoberta, é que o rótulo "Covid'19" só foi adicionado
em 2020.
No entanto, isso não se sustenta, uma vez que o próprio código do produto para estes kits de
teste é "Covid-19 Test Kit".
Também não altera o facto de que dois anos antes da pandemia, de repente, praticamente
todas as nações do mundo começaram a distribuir centenas de milhões de kits de testes
médicos, que são especificamente utilizados para o Covid-19.
Mesmo sem o rótulo Covid-19 é extremamente invulgar e estranho, que o mundo inteiro de
repente importasse e exportasse literalmente centenas de milhões de Kits de Testes Médicos.
O que é que eles sabiam?
Para que se estavam a preparar...?

Distribuição em massa...
Porque é que no mundo inteiro explode a distribuição em massa de centenas de milhões de
'Kits de Testes Médicos', mesmo antes do mundo inteiro entrar em pandemia?
O Fauci garantiu uma pandemia nos próximos dois anos

Em 2017 Anthony Fauci fez uma previsão muito estranha, com uma certeza ainda mais
estranha.
Com total confiança, Fauci garantiu que, durante o primeiro mandato do Presidente Trump,
um surto surpresa de uma doença infecciosa iria certamente acontecer.
Eis o que ele disse: (3)
NÃO HÁ QUESTÃO, vai haver um desafio para a próxima administração na arena das
doenças infecciosas.

Haverá um SURTO SURPRESA.
Não há DÚVIDAS na mente de ninguém sobre isto...
Como poderia Fauci garantir um surto surpresa durante o primeiro mandato da administração do
Trump?

O que sabia ele, que nós não sabemos?
Nos próximos dois anos haverá um EPIDEMIA DE SURPRESA
NÃO há DÚVIDAS na mente de ninguém sobre isto".
Anthony Fauci

Bill e Melinda Gates garantiram uma pandemia global iminente

Em 2018 Bill Gates anunciou publicamente que estava a caminho uma pandemia global que
poderia exterminar 30 milhões de pessoas.
Ele disse que isto iria provavelmente acontecer durante a próxima década. (4)
Melinda Gates acrescentou que um vírus engendrado é a maior ameaça para a humanidade
e também garantiu que isto iria atingir a humanidade nos próximos anos. (5)
Deixe que a escolha de palavras deles ressoe na sua mente por um momento.
"Uma pandemia global está NO SEU CAMINHO.
Um VÍRUS ENGENHADO é a maior ameaça da humanidade.
Isto irá acontecer na PRÓXIMA DÉCADA".
Bill e Melinda Gates

Praticando para uma pandemia

Bill Gates é o maior negociante mundial de vacinas, que duplicou a sua fortuna de 50 mil
milhões de dólares para mais de 100 mil milhões, simplesmente negociando vacinas em todo
o mundo.
Ele disse que este tem sido o seu "melhor investimento comercial de sempre".

Uns meses antes do surto, Bill Gates organizou um evento em Nova Iorque, chamado Event 201.

Adivinhe do que se tratava o evento?
Foi um 'exercício pandémico de Coronavirus'.
Sim, leu bem:
Bill Gates organizou um "exercício" pandémico de Coronavirus, mesmo antes da pandemia
de Coronavirus ter acontecido...!

Bill Gates fez uma simulação para uma pandemia global de Coronavírus, mesmo antes de
uma pandemia global de coronavírus acontecer.

Emoção sobre a venda de vacinas no próximo ano

Pouco depois deste "exercício para uma pandemia de Coronavirus" Bill Gates escreveu no
twitter:
Estou particularmente entusiasmado com o que o próximo ano poderá significar para uma
das melhores compras na saúde global: vacinas.
Pense nisto:
o "negociante de vacinas número 1 do mundo" garante uma pandemia global a ocorrer nos
próximos anos, e a sua esposa disse que todos devemos temer um vírus engendrado que
está "a caminho".
Depois organizam um exercício para uma pandemia global iminente e dizem "as vacinas
serão a única solução"...

A seguir...
Bill Gates escreve como está entusiasmado com a venda de vacinas no próximo ano...
Imediatamente a seguir, a anunciada pandemia irrompe.
E de facto, imediatamente Bill Gates proclama que a única solução para a humanidade é
comprar 'as suas vacinas'...!

A Pandemia de Coronavirus de 2020 foi prevista em 2013

A informação seguinte é particularmente interessante porque mostra quanta informação está
disponível, para aqueles que se atrevem a fazer investigação.
Em 2013, um artista musical com o nome peculiar de Dr Creep escreveu uma canção de rap
chamada PANDEMIC.
Nada de especial sobre isso, não fosse que numa das suas letras lê-se: (6)

'2020 combina com Coronavirus, empilhamento de corpos'.
Como é possível que um músico desconhecido possa prever com precisão uma pandemia de
Coronavírus sete anos mais tarde?
A canção também previu os tumultos que assolaram toda a América, durante esta pandemia:
"O Estado está a revoltar-se, usando a rua lá fora. Está a chegar às nossas janelas'...
Mais uma vez:
como poderia um artista sombrio saber, em 2013, que em 2020 um Coronavírus varreria a
terra, seguido de tumultos em massa?
A sua resposta é interessante:
"Fiz investigação em 2012, e li as chamadas "teorias da conspiração".
Sabe, essas investigações que os meios de comunicação social não querem que analisemos.
De acordo com essas teorias, as pandemias estavam destinadas a acontecer na década de
2020-2030.
Por isso, escrevi a canção "Pandemia" sobre o assunto.
Perceberam? Este homem investigou o que é vulgarmente referido como "teorias da
conspiração".
Coisas que estamos programados para ignorar como 'disparates'. Mas aparentemente essas
investigações nem sempre são tão estúpidas afinal, uma vez que previram com precisão que
exactamente em 2020 esta pandemia e os motins aconteceriam.
Que mais se pode descobrir quando começamos a fazer investigação?
Continue a ler para saber mais...

“Prepare-se para uma pandemia global de Coronavírus"
Em Setembro de 2019 - também mesmo antes do surto - o Global Preparedness
Monitoring Board publicou um relatório intitulado "Um Mundo em Risco".
Onde sublinhou a necessidade de estar preparado para... um surto de Coronavírus!

Na capa do relatório está a imagem de um Coronavírus e de pessoas com máscaras faciais.
No relatório, lemos o seguinte parágrafo interessante:
"As Nações Unidas (incluindo a OMS) conduzem pelo menos dois exercícios de treino e
simulação em todo o sistema, incluindo um para cobrir a libertação deliberada de um agente
patogénico respiratório letal".
Perceberam isto...?

Surto na China anunciado

Em 2018 o Institute for Disease Modeling fez um vídeo no qual mostra um vírus da gripe - que
é um Coronavírus - originário da China, da área de Wuhan, e espalhando-se por todo o
mundo, matando milhões de pessoas.
Chamaram-lhe "Uma Simulação para uma Pandemia Global de Gripe".
Foi exactamente isso que aconteceu, dois anos mais tarde.
Como poderiam eles saber que haveria uma pandemia global de Coronavírus, que começaria
na área de Wuhan, China? Como poderiam prever isso com tanta precisão? mesmo antes de
acontecer?

Este Coronavirus foi concebido?
De onde veio o vírus?
Um dos maiores especialistas mundiais em armas biológicas é o Dr. Francis Boyle. Ele está
convencido que o vírus teve origem num laboratório de armas biológicas em Wuhan, o
Laboratório de Segurança Biológica Nível 4.
Esta instalação é especializada no desenvolvimento de... Coronavírus!
Eles pegam nos vírus existentes e "armam-nos", o que significa que os tornam muito mais
perigosos, para serem utilizados como uma arma biológica.
Agora vem a parte interessante:
em 2015, Anthony Fauci deu a este mesmo laboratório 3,7 milhões de dólares.
Imaginem isto:

o mesmo homem que garantiu um surto surpresa de um vírus nos próximos dois anos, deu
quase 4 milhões de dólares a um laboratório que desenvolve Coronavírus.
Leia sobre um jornalista perguntar ao presidente Trump sobre esta doação dada pelo Fauci
ao laboratório Wuhan. https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/27/anthony-faucishould-explain-37-million-wuhan-labo/

Vários filmes previam a pandemia de Coronavírus

A programação predictiva é o processo de informar a população sobre eventos que irão
ocorrer em breve. Nos últimos anos foram produzidos vários filmes e séries televisivas,
sobre... uma pandemia global de Coronavírus!
O filme "Peste Morta" retrata uma pandemia global com um Coronavírus e menciona mesmo
a hidroxicloroquina como a cura.
Outro filme chamado 'Contagion' mostra como um Coronavírus se propaga globalmente com,
distanciamento social, máscaras faciais, lockdowns, lavagem de mãos, etc. como resultado....
Literalmente tudo o que vemos agora, é previsto em pormenor nestes filmes.
Livro de banda desenhada da União Europeia visualizou uma pandemia global

Em 2012 uma estranha banda desenhada foi produzida pela União Europeia, para
distribuição apenas entre os seus empregados. (2B)
O título da banda desenhada é 'INFECTED' e mostra um novo vírus originário de um
laboratório chinês e espalhado por todo o mundo.
A solução para esta pandemia está delineada na banda desenhada:
os globalistas aplicam um plano de saúde global.
Isto significa:
Acabou-se a liberdade médica, apenas fica a tirania médica por entidades globalistas.
Esta é a mensagem desta banda desenhada, publicada para os funcionários da União
Europeia. Uma das citações da banda desenhada lê-se:
"As medidas de segurança que se seguiram tornaram a nossa existência totalmente
insuportável".

Pandemia retratada durante os Jogos Olímpicos de Verão em 2012

Durante o espectáculo de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, uma pandemia de
Coronavírus foi encenada para os olhos de todo o mundo.
Dezenas de camas de hospital, um grande número de enfermeiras a tornarem-se marionetas
de um sistema de controlo, a morte à espreita, um gigante demoníaco a erguer-se pelo
mundo, e todo o teatro foi iluminado de tal forma que, visto do céu, parecia um Coronavírus.
Porque é que os Jogos Olímpicos mostraram uma pandemia de Coronavírus, no seu
espectáculo de abertura?

Encerramento mundial previsto em 2008

O autor e investigador Robin de Ruiter previu em 2008 que haveria um bloqueio global.
Ele disse que o objectivo disto seria, para criar um 'novo mundo' de controlo autoritário....
Porque muito do que ele escreveu em 2008 está agora a acontecer mesmo à nossa frente,
este livro foi republicado.
Jornalistas previam uma pandemia planeada
Em 2014 o jornalista de investigação Harry Vox previu uma pandemia global planeada e disse
porque é que a "classe dominante" faria tal coisa:
"Eles não vão parar por nada para completar o seu conjunto de ferramentas de controlo.
Uma das coisas que lhes faltava no seu kit de ferramentas era a quarentena e o recolher
obrigatório. O plano é infectar centenas de milhares de pessoas com esse e criar a fase
seguinte de controlo'. (7)
O plano é conseguir centenas de milhares de pessoas infectadas com esse e criar a fase
seguinte de controlo".
Harry Vox, Jornalista Investigativo de renome
'Cenários para o Futuro' descreve uma pandemia global

Este famoso investigador refere-se a um famoso documento da Fundação Rockefeller em
que tudo o que vemos acontecer agora, é literalmente previsto com grande detalhe:

a pandemia global, os lockdowns, o colapso da economia e a imposição de um controlo
autoritário.
Tudo é descrito com uma precisão aterradora... dez anos antes de ter acontecido!
O documento intitula-se "Cenários para o Futuro da Tecnologia e do Desenvolvimento
Internacional". (9)
Isto diz tudo: um cenário para o futuro.
Tem um capítulo chamado 'LockStep' no qual se relata uma pandemia global como se tivesse
acontecido no passado, mas que se pretende claramente como um ensaio para o futuro.
A pandemia de 2020 é descrita com detalhes horripilantes em 'Cenários para o Futuro' escrito
em 2010 pela Fundação Rockefeller.
Em 'Cenários para o Futuro' continuam com a comparação de duas respostas diferentes às
suas previsões pandémicas:
os EUA apenas 'desencorajaram fortemente' as pessoas de voar, enquanto a China impôs a
quarentena obrigatória para todos os cidadãos.
A primeira resposta é acusada de espalhar ainda mais o vírus, enquanto a imposição de um
bloqueio sufocante é elogiada.
Depois prossegue descrevendo a implementação do controlo totalitário:
Durante a pandemia, os líderes nacionais de todo o mundo flexibilizaram a sua autoridade e
impuseram regras e restrições herméticas, desde o uso obrigatório de máscaras faciais até
ao controlo da temperatura corporal nas entradas para espaços comuns como estações de
comboios e supermercados.
É evidente que a flexão da autoridade é a resposta desejada.
Mas piora, de acordo com este "Cenário do Futuro":
"Mesmo depois da pandemia ter desaparecido, este controlo e supervisão mais
autoritária dos cidadãos e das suas actividades ficou bloqueado e até intensificado".
Nos países desenvolvidos, esta supervisão acrescida tomou muitas formas:
identificações biométricas para todos os cidadãos, por exemplo, e uma regulamentação mais
rigorosa das indústrias-chave cuja estabilidade era considerada vital para os interesses
nacionais'.

De acordo com a Fundação Rockefeller uma pandemia global deve resultar num maior
controlo, onde as pessoas entregam de bom grado a sua liberdade, a fim de se sentirem
novamente seguras.

Manual para o controlo global

Agora que a anunciada pandemia está de facto aqui, a mesma Fundação Rockefeller
avançou com o segundo passo:
Um manual (Plano de Acção Nacional de Testes Covid-19) sobre como implementar novos
sistemas de controlo durante esta pandemia.
Só quando todas as redes de controlo necessárias estiverem em funcionamento, é que o
mundo se poderá voltar a abrir.
Quando se combinam os dois documentos Rockefeller, vê-se o plano:
1) Primeiro anunciam uma pandemia global com um Coronavírus e dizem a que deve
conduzir: um nível totalmente novo de controlo autoritário.
2) Em segundo lugar, dão passos práticos sobre como aplicar este sistema de controlo.
Estas são ilustrações e citações do seu guia:
"Aplicações digitais e software de rastreio de privacidade protegida devem ser
amplamente utilizados para permitir um rastreio mais completo dos contactos".
'A fim de controlar totalmente a epidemia de Covid-19, precisamos de testar
semanalmente a maioria da população'.
De acordo com o seu 'Cenário do futuro', toda a população mundial deve obter uma
identificação digital que indique quem recebeu todas as vacinas.
Sem vacinas suficientes, o acesso a escolas, concertos, igrejas, transportes públicos, etc.
será negado...
Agora, em 2020, é exactamente isso que Bill Gates e muitos governos estão a pedir.
Os contactos de todos devem ser verificados

Num vídeo do governo(10), vemos uma conversa entre o ex-presidente americano Bill Clinton
e Andrew Cuomo, o governador do estado de Nova Iorque.

Eles discutem como criar um grande sistema de controlo para testar toda a população e
verificar todos os seus contactos.
Discutem como construir um exército para levar a cabo este sistema de controlo.
“Centenas e centenas de agentes de controlo devem ser nomeados.
Eles testam todos e depois verificam todos os seus contactos.
Isto nunca foi feito antes a esta escala.
Este é um exército de interrogadores que verificará os contactos de todos".
Andrew cuomo,
GOVERNADOR de NOVA IORQUE

Um nível de controlo global totalmente novo

Bill Gates também deixou claro que apenas as pessoas que foram vacinadas contra a Covid19 devem ser autorizadas a viajar, ir à escola, assistir a reuniões e trabalhar. (11)
Os ID de vacinas digitais já estão a ser desenvolvidos (12) e Gates tem uma patente sobre a
tecnologia que torna possível rastrear o corpo de um indivíduo em qualquer lugar.
Esta tecnologia é chamada WO2020-060606. (13)
Além disso, Gates quer criar uma rede de monitorização global, que irá seguir todos os que
entraram em contacto com o Covid-19. (14)
Ligar o seu corpo à inteligência artificial

A Big Tech e a Big Pharma querem ligar-nos a todos a redes globais que nos possam vigiar
24 horas por dia, 7 dias por semana, e... decidir se nos podemos mover livremente ou não.
Tendo isso em mente, uma invenção em particular a partir de 2015 torna-se intrigante.
Em 2015, Richard Rothschild inventou um "Método de Teste para o Covid-19".
O método consiste em enviar a nossa informação pessoal de saúde para 'a nuvem', que é
controlada pela Big Tech. (14A)
Richard Rothschild não é um profissional médico, mas um advogado.
Porque é que um advogado quer criar um método para detectar vírus?

Encontramos a resposta, olhando para a sua outra invenção.
Ele desenvolveu um sistema onde as pessoas estão a ser filmadas para recolher informações
detalhadas sobre o seu rosto, corpos, movimentos, etc. Estes dados vídeo são então
combinados com outras informações pessoais, e enviados para a nuvem, onde são ligados à
inteligência artificial.
Se todos os nossos dados médicos pessoais estiverem 'na nuvem', podem ser utilizados
pelas autoridades para nos vigiarem e controlarem.
O plano: injectar a humanidade com a vacina alteradora do ADN
O famoso jornalista de investigação Anthony Patch fez anos de investigação sobre os planos
para controlar o mundo, por meio de pandemias criadas e vacinas obrigatórias.
Durante uma entrevista em 2014, este investigador previu o seguinte:
"Vão libertar um Coronavírus feito pelo homem". Como resultado, as pessoas vão exigir uma
vacina para as proteger.
Esta vacina irá adicionar uma terceira estirpe de ADN a um corpo de pessoas, tornando-as
essencialmente um híbrido. Assim que uma pessoa é injectada, quase imediatamente o seu
ADN é submetido a uma transformação.
Esta mudança genética fará com que as pessoas percam a capacidade de pensar por si
próprias, sem sequer terem consciência de que isto aconteceu.
Assim, podem ser controladas mais facilmente, tornando-se escravas da elite".
É claro que isso parece uma loucura e é mesmo uma loucura.
No entanto, temos de estar conscientes de que este investigador profissional não é tolo. Ele
tem feito anos de investigação e foi isto que descobriu ao longo dos anos.
Temos de ser cuidadosos para não rejeitar conhecimentos sólidos, com base em anos de
investigação, simplesmente por causa de a nossa própria falta de visão nestes tópicos.

20 anos de investigação dizem - a vacina vai mudar o nosso ADN

A Dra. Carrie Madej dirigiu duas clínicas na Geórgia e estudou ADN e vacinas durante os
últimos vinte anos.
Ela fez um vídeo urgente no qual adverte que existe um plano para injectar a humanidade
com vacinas muito perigosas para o Covid-19.
O objectivo destas novas vacinas será duplo:
1) reprogramar o nosso ADN e tornar-nos híbridos mais fáceis de controlar.
2) ligar-nos à inteligência artificial através de uma identificação digital da vacina, o que
também nos abrirá um novo reino de controlo.
Esta perita médica diz ter observado várias vezes como as doenças foram espalhadas pelas
populações por embarcações aéreas. Devido a razões de segurança, ela não é capaz de
partilhar mais detalhes sobre isto em público.
Veja este documentário crítico sobre os perigos das vacinas que se avizinham:
Despovoar a terra por meio de epidemias organizadas
O Dr. John Coleman foi um oficial de inteligência da CIA que escreveu um livro intitulado "O
Comité dos 300".
Nele ele explica como as sociedades secretas manipulam governos, cuidados de saúde,
indústrias alimentares, os meios de comunicação social, etc. Este livro pode ser encontrado
no website da CIA. (15)
Um dos principais objectivos das muitas sociedades secretas, que controlam os governos e
os meios de comunicação social, é despovoar a Terra.
O Dr. Coleman diz o seguinte sobre a sua estratégia:
"Pelo menos 4 mil milhões de comedores inúteis será eliminada até ao ano 2050 por meio de
guerras limitadas
e epidemias organizadas de doenças de acção rápida fatais".
Dr. John Coleman, Oficial de Inteligência da CIA
Manter a humanidade abaixo de 500,000,000

Um conjunto de 10 guias está inscrito na estrutura em oito línguas modernas e uma
mensagem mais curta está inscrita no topo da estrutura em quatro antigos guiões linguísticos.
A primeira linha orientadora é a seguinte:

1. Manter a humanidade abaixo de 500.000.000 em equilíbrio perpétuo com a natureza.
O oficial da CIA Dr. Coleman revelou que um dos seus métodos para 'manter a humanidade'
é causar 'epidemias organizadas de doenças fatais de acção rápida'.
Utilizar vacinas para reduzir a humanidade
Durante uma palestra da TED Bill Gates fez eco deste objectivo, quando disse literalmente
que novas vacinas podem ser usadas para reduzir a população mundial com 10 - 15%! 16
"Há agora 6,7 mil milhões de pessoas na Terra e em breve haverá 9 mil milhões. No entanto,
podemos reduzir esse número por dez a quinze por cento se fizermos um bom trabalho com
novas vacinas, cuidados de saúde e controlo de natalidade".
Bill Gates – Revendedor de vacinas
Vacina Covid-19 para controlo populacional?

Mike Adams é um cientista alimentar publicado, autor do popular livro científico Food
Forensics e fundador dos Laboratórios CWC acreditados pela ISO. Há anos atrás, ele disse o
seguinte:
Uma arma biológica engendrada será lançada nos centros populacionais. Haverá pedidos de
financiamento governamental maciço para que a indústria de vacinas venha a apresentar
uma vacina.
Milagrosamente, eles terão uma vacina desenvolvida em tempo recorde.
Todos serão obrigados a alinhar-se e a tomar esta vacina.
Há de facto a libertação de uma arma biológica engendrada, seguida de um mandato de
vacina, financiamento governamental maciço para a indústria de vacinas e uma vacina que
está a ser desenvolvida em tempo recorde.
O resto da sua mensagem é que esta vacina começará lentamente a matar milhões - se não
milhares de milhões - de pessoas ao longo de alguns anos.
Será uma vacina mortal, concebida para reduzir a população mundial.
SÍNTESE - A pandemia estava planeada?

Milhares de médicos de todo o mundo chamam à pandemia um crime global, uma ditadura
mundial com uma desculpa sanitária.
Nos anos anteriores ao Covid-19, o mundo inteiro começou subitamente a distribuir centenas
de milhões de kits de teste PCR para o Covid-19.
Em 2013, um investigador previu uma pandemia global com um Coronavírus a ocorrer em
2020. Ele sabia disto devido à investigação pessoal das chamadas "teorias da conspiração".
Em 2017, Anthony Fauci garantiu um surto surpresa de uma doença infecciosa durante o
primeiro período da administração do Trump.
Mesmo antes da pandemia global de Coronavírus, Bill Gates organizou um exercício global
de pandemia de Coronavírus: Evento201.
Também pouco antes do surto, o Global Preparedness Monitoring Board disse ao mundo para
estar pronto para uma pandemia de Coronavirus.
Em 2018, o Institute for Disease Modeling anunciou uma pandemia global com um vírus da
gripe, com origem na China, na área de Wuhan.
Em 2018 Bill e Melinda Gates anunciaram que nos próximos anos haveria uma pandemia
global de um vírus engendrado.
O Coronavirus SARS-CoV-2 pode ter sido criado no Laboratório de Segurança Biológica Nível
4 em Wuhan, que recebeu milhões de dólares de Anthony Fauci.
Vários filmes retrataram a pandemia de Coronavirus com grande detalhe, e até mencionam a
hidroxicloroquina como a cura.
Uma banda desenhada produzida pela União Europeia retrata um vírus espalhado por todo o
mundo. A crise é resolvida através da implementação de uma tirania médica totalitária.
As Olimpíadas de Verão de 2012 interpretaram uma pandemia de um Coronavírus durante o
seu espectáculo de abertura.
O jornalista investigativo Harry Vox previu em 2014 que seria causada uma pandemia global,
pelo que a "classe dominante" poderia implementar um nível mais elevado de controlo

autoritário.
O jornalista de investigação Anthony Patch previu uma pandemia global com um vírus feito
pelo homem, que seria utilizado para forçar uma vacina alteradora do ADN na humanidade.
A Dra. Carrie Madej estudou o ADN e as vacinas durante décadas e diz que o plano é utilizar
a vacina Covid-19 para iniciar o processo de trans-humanismo: reprogramação do ADN
humano.
O oficial da CIA Dr. John Coleman estudou sociedades secretas e diz que o seu objectivo é
despovoar a Terra através de pandemias organizadas de doenças fatais de acção rápida.
No estado da Geórgia foi erguido um enorme monumento em 1980 com dez directrizes para
a humanidade, em oito línguas. O primeiro destes "Dez Mandamentos" é que a humanidade
precisa de ser reduzida a meio bilião de pessoas.
Bill Gates disse durante uma palestra do TED que novas vacinas podem ser utilizadas para
reduzir a população mundial com 10-15%.
O 'guarda-florestal da saúde' Mike Adams previu há anos o que vemos acontecer agora: a
libertação de uma arma biológica engendrada, seguida de um mandato de vacina,
financiamento governamental maciço para a indústria de vacinas e uma vacina que está a ser
desenvolvida em tempo recorde.
Em 2010, a Fundação Rockefeller publicou o "Cenário para o futuro..." no qual descreve uma
pandemia global que se aproxima, que deverá resultar na implementação de um controlo
autoritário sobre a população, que se intensificará depois da pandemia.
Em 2020, a Fundação Rockefeller publica um manual sobre como criar este mundo de
controlo, com um guia passo a passo. Dizem que a vida não pode voltar ao normal, até que o
mundo se tenha tornado "bloqueado" com este controlo de cima para baixo por parte de
governos autoritários.
De facto, vemos que Bill Gates e muitos outros em todo o mundo estão de imediato a tomar o
controlo de formas sem precedentes, com a imposição de identificações de vacinas,
microchips que serão implantados nas pessoas, obrigando ao uso de máscaras faciais,
distanciamento social, bloqueios forçados, rastreio de contactos extremos, e assim por diante.

Parte deste controlo de cima para baixo é a censura extrema de todas as vozes de médicos,
cientistas ou outros especialistas que criticam o que se está a passar.

Todas as previsões foram feitas pouco antes de acontecer
Note-se que cada previsão desta pandemia foi anunciada alguns anos ou mesmo meses
antes de ter acontecido.
O facto de tal acontecimento historicamente único ter sido previsto com grande detalhe, com
filmes, espectáculos, investigadores, médicos, aqueles que financiam laboratórios que
desenvolvem estes vírus, aqueles que ganham milhares de milhões com estas pandemias,
aqueles que querem criar um nível de controlo totalmente novo no nosso mundo, etc, mostra
que foi planeado.

Haverá sinais de que a pandemia está a ser manipulada?
Até agora, analisámos as indicações de que a pandemia foi planeada de antemão.
Se de facto for orquestrada, então isso também deverá ser óbvio durante a pandemia. Uma
pandemia planeada é também uma pandemia controlada.
Observamos de facto que a pandemia está a ser manipulada? Absolutamente.
Os outros posts no StopWorldControl.com revelam como literalmente cada voz médica,
científica, governamental, educacional e jornalística que difere da propaganda dos media, é
agressivamente censurada.
Nunca antes na história da humanidade houve uma censura tão global dos médicos e
cientistas respeitados em todo o mundo.
Além disso, há uma exibição sem precedentes de fraude mundial com números Covid.
Literalmente cada pedaço de informação sobre o Covid-19 é falso.
O pessoal médico em todo o mundo admitiu que é fortemente pressionado a registar cada
paciente como paciente Covid e cada morte - independentemente da causa - como uma
morte Covid...

Pode ver as provas desta afirmação ultrajante nesta chocante exposição da maior fraude da
história do mundo.
Quem está por detrás do plano para controlar o mundo?
Temos estado a falar de um grupo de pessoas que são chamadas 'globalistas'.
Então, quem são estes 'globalistas' afinal?
São pessoas ricas e influentes em todo o mundo, que planeiam criar um governo global.
Isto irá permitir-lhes controlar todos os seres humanos do planeta. A sua estratégia é dominar
todas as áreas das nossas sociedades: cuidados de saúde, indústrias alimentares, meios de
comunicação social, governos, religião, tudo.
O domínio total do mundo tem sido um desejo diabólico de muitos líderes poderosos ao longo
da história mundial.
Basta pensar nos notórios impérios mundiais de Roma, Grã-Bretanha, os Persas, os Russos,
etc...
Esta paixão perversa não deixou os corações corruptos da humanidade, mas os meios para
alcançar este objectivo mudaram.
Em vez de invadirem nações com tanques e bazucas, agora escravizam a humanidade
usando a força do medo...
Uma vez que possam criar pânico suficiente, podem apresentar a 'solução'. Esta solução,
porém, significa retirar a nossa liberdade e submeter-nos ao seu controlo.
Os principais actores do globalismo são,
as Nações Unidas
o Fórum Económico Mundial
a Organização Mundial de Saúde
a União Europeia

o Fundo Monetário Internacional
o Banco Mundial,
...e especialmente os muitos bancos privados que basicamente já controlam o mundo.
Estas entidades visíveis são no entanto apenas uma fachada, para esconder os verdadeiros
poderes, que são as muitas "Sociedades Secretas".
Muitos destes globalistas reuniram-se recentemente numa pequena cidade chamada Davos,
na Suíça, onde expressaram como a pandemia será utilizada para implementar os seus
planos.

Aqui estão algumas das declarações que proferiram: 18
"Agora é o momento histórico, não só para combater o vírus, mas também para FORMAR O
SISTEMA.
A pandemia representa uma janela de oportunidade para REINICIAR O NOSSO MUNDO.
O mundo deve agir em conjunto e rapidamente para RENOVAR TODOS OS ASPECTOS das
nossas sociedades e economias, desde a educação aos contactos sociais e condições de
trabalho.
TODOS OS PAÍSES, dos Estados Unidos à China, devem participar, e todas as indústrias, do
petróleo e gás à tecnologia, devem ser TRANSFORMADAS".
Klaus Schwab
Fundador do Fórum Económico Mundial
O Fórum Económico Mundial criou uma 'roda giratória' com todos os seus objectivos. Nela
podemos ver os três 'projectos' seguintes:
Covid-19 seguido de Governação Global, e Governação da Internet.
O Covid-19 é um projecto crítico que abre o caminho para o passo seguinte:

A GOVERNAÇÃO GLOBAL.
Num futuro próximo, planeiam criar censura completa da Internet:

GOVERNO DA INTERNET.

Ninguém quer estas organizações

Nem um único ser humano na terra votou a favor da existência destas organizações, quanto
mais assumir o controlo total das nossas vidas, famílias, comunidades, empregos, saúde,
indústrias, etc.
No entanto, apresentam-se como os nossos "líderes mundiais" que planeiam todo o nosso
futuro.
A Organização Mundial de Saúde posicionou-se como o chefe sobre a nossa saúde, sem que
ninguém de nós os tenha escolhido.
Eles aplicam uma tirania nos principais meios de comunicação social e meios de
comunicação social, onde não é permitida qualquer expressão de perícia médica ou
científica, a menos que isso esteja de acordo com as directrizes desta organização 'Mundial'.
Dezenas de milhares de médicos e cientistas têm sido censurados em todo o mundo, pelo
Facebook, Youtube e Twitter. Porquê?
Porque estes gigantes das redes sociais afirmam que APENAS o que a Organização Mundial
de Saúde diz, é 'verdade'... Este é um exemplo claro da tirania mundial por parte dos
globalistas.
Eles instalam as suas próprias instituições 'mundiais' - que têm autoridade ZERO sobre
qualquer um de nós - mas simplesmente porque se autodenominam 'líderes mundiais',
assumem autoridade sobre toda a humanidade.
A humanidade como um todo deve submeter-se à Organização Mundial da Saúde, sem
nunca pedir a nossa opinião ou mesmo consultando outros peritos médicos.
Na realidade, todos os peritos médicos pronunciando-se contra as suas decisões é
censurado.
Isto significa perda completa da liberdade médica, perda da liberdade de expressão, perda da
verdadeira ciência, perda do verdadeiro jornalismo e uma imposição de ditaduras por
organizações em que ninguém votou, lideradas por indivíduos que ninguém queria e que, no
entanto, simplesmente se apropriam do nosso mundo.
Eles são o grande, gordo e malvado rufia no recreio, que faz de chefe sobre todos.

A Organização Mundial de Saúde é dirigida por um terrorista

O chefe da Organização Mundial de Saúde era membro de um violento partido revolucionário
comunista na Etiópia, a Frente de Libertação do Povo Tigray. 19
O Departamento de Segurança Interna afirma claramente:
"A TPLF qualifica-se como uma organização terrorista de Nível III... com base nas suas
actividades violentas..."
Deixe que isto lhe chegue até si:
o homem que dirige a Organização Mundial de Saúde é literalmente um terrorista comunista,
que tem estado envolvido na imposição do comunismo à Etiópia.
Esse mesmo homem está agora a intimidar o mundo inteiro, dizendo a todos nós o que
podemos e não podemos fazer, censurando cada profissional médico que tem uma opinião
diferente, exigindo obediência cega de toda a humanidade, enquanto impõe mandatos para
ser vacinado pelo seu patrocinador financeiro número um:
Bill Gates...
É este o mundo em que quer viver, a partir de agora...?
Cada vez mais pandemias, até que a humanidade se submeta

Estes globalistas ameaçam mesmo a humanidade com mais sofrimento, se não nos
submetermos ao seu controlo total.
O Príncipe Carlos juntou-se recentemente aos globalistas e declarou publicamente:
Haverá cada vez mais pandemias, se não fizermos "o grande reinício" agora. (18)
Bill Gates já chama a esta "pandemia um" e está a falar de "pandemia dois e três".
O investigador que, em 2013, previu uma pandemia de Coronavirus em 2020, seguida de
motins, disse que o plano é criar uma série de pandemias durante 2020-2030.
Esta década é o período de tempo seleccionado para transformar o mundo numa grande
prisão.
Os globalistas estão a planear causar tantas pandemias quantas forem necessárias, a fim de
quebrar a espinha dorsal da humanidade, até que todos se submetam ao seu controlo global.

As vacinas obrigatórias são fundamentais para o seu plano, porque as vacinas irão ligar-nos
aos sistemas de controlo global.
Apenas os vacinados poderão circular livremente.
Começa a compreender porque é que mais de 700 médicos da Alemanha, 600 médicos de
Espanha, milhares de especialistas médicos dos EUA e muitos mais em todo o mundo estão
a chamar a esta pandemia um crime "global"?

Líderes da Igreja Católica alertam a Humanidade

Um arcebispo e vários cardeais da Igreja Católica Romana escreveram uma carta à
humanidade, para nos avisar da tirania global sob o disfarce de Covid-19.
Este é um excerto desta mensagem histórica, que foi traduzida em muitas línguas e enviada
aos líderes de todo o mundo. 20
Temos razões para acreditar, com base em dados oficiais sobre a incidência da epidemia
relacionados com o número de mortes, que existem potências interessadas em criar pânico
entre a população mundial com o único objectivo de impor permanentemente formas
inaceitáveis de restrição das liberdades, de controlar as pessoas e de seguir os seus
movimentos.
A imposição destas medidas iliberais é um prelúdio perturbador para a realização de um
governo mundial fora de qualquer controlo.

Haverá esperança? Que podemos nós fazer?
Haverá esperança para o nosso futuro, ou será que nos rendemos às mãos impiedosas
destes mega-bilionários perversos que querem despovoar a terra e tomar o controlo
total sobre a humanidade?
Sim, há esperança. O futuro é mais brilhante do que podemos sequer imaginar!
Este não é um cenário de desgraça e desgraça, mas um apelo à humanidade para que
deixe de acreditar cegamente na máfia-média e nos políticos perversos, e se erga como
um só para um futuro de liberdade.

Convido-vos a juntarem-se a um movimento único e histórico dos Global Freedom
Fighters, que conduzirá a humanidade a uma nova era de esperança, restauração e
mais liberdade do que alguma vez conhecemos.
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