The moment for change is now: Transcript ROMÂNĂ
Dr. Heiko Schöning:
Salut, aici e Berlin. Azi este 10 octombrie 2020. Ne aflăm aici pentru a proclama Alianța Mondială
a Doctorilor (World Doctors Alliance) sub egida ACU2020.org
Numele meu este Heiko Schöning. Sunt un medic din Germania.
Sunt unul din membrii fondatori al “Ärzte für Aufklärung” (Doctori Pentru Adevăr) și al Comisiei
Extraparlamentare de Anchetă Covid/19.
Suntem doctori, oameni de știință, activiști pentru pace, și împreună afirmăm cu toții: această
poveste cu Covid-19 nu este reală. Și avem îndatorirea, mail ales ca doctori, să rostim adevărul.
Sunt foarte încântat să avem astăzi aici la Berlin pe acești profesioniști internaționali și vom avea
multe acțiuni pentru cetățeni.
Dr. Mohammad Adil:
Bună ziua la toată lumea. Am sosit ieri cu colegii mei din Marea Britanie pentru a participa la
această magnifică Alianță Mondială a Doctorilor.
Sunt doctor chirurg cu un dosar de 30 de ani absolut nepătat și lucrând pentru Serviciul Național al
Sănătății din Marea Britanie. Sunt membru al Asociației Regale a Chirurgilor din Marea Britanie cu
merite deosebite în Științele Medicale, învățământ, cercetare și caritate.
Sunt președinte al Alianței Mondiale a Doctorilor, și prin această platformă încercăm să aducem
adevărul la lumină în privința letalității, infecțiozității, gradului de pericol al acestui virus pentru
publicul larg, expunem adevărul. Nu virusul Corona- care nu e așa de periculos precum a fost
înscenat- este problema, iar noi trebuie să trăim cu asta. Mulțumesc mult.
Elke de Klerk
Salut, sunt Elke de Klerk din Olanda, lucrez și în Belgia ca medic generalist. Am fondat Doctorii
pentru Adevăr în Olanda și am organizat o adunare, un congres internațional pe tema etică.
A fost deliberarea medicală și etică de urgență.
Ne aflăm aici pentru a informa cetățenii despre datele științifice existente, despre date concrete
privitoare la bolnavi. Nu e așa de teribil precum mediile vă spun că e. Avem legătură cu doctori din
Olanda, sunt sute de doctori acolo. Facem socoteala, iar spitalele nu sunt pline, oamenii nu sunt
bolnavi, sunt testați, dar testele oferite nu merg cum ar trebui. Deci, trebuie să facem asta cunoscut
oamenilor și trebuie de asemenea să avem o discuție deschisă cu colegii noștri.
Mulțumesc foarte mult.
Dr. Mikael Nordfors
Numele meu este Mikael Nordfors, sunt medic, autor, muzician și reformator politic din Suedia și
am fondat o organizație numită People’s Court (Tribunalul Poporului), scopul nostru fiind să ajutăm
pe oricine care luptă contra tiraniei, tiraniei medicale a cărei martori suntem în întreaga lume, astfel
încât oamenii să nu se teme. Îi vom ajuta să-și găsească un nou loc de muncă, să primească bani,
ajutor, strângem bani pentru ajutor pentru toți oamenii care protestează. Și vom întemeia un nou

Tribunal Nürnberg, sperăm chiar la Nürnberg, ca să îi judecăm pe toți criminali din spatele acestei
cacialmale.
Dr. Zac Cox
Bună, numele meu e Zac Cox. Sunt medic dentist holist. Sunt secretarul general al Alianței
Mondiale a Doctorilor. Lockdown-ul a provocat mai mult rău decât virusul și suntem aici pentru
pune capăt la asta și să reinstaurăm libertatea în lume.
Boris Dragin
Salut la toată lumea, numele meu e Boris Dragin. Sunt doctor, naturist din Suedia și reprezint
People’s Court (Tribunalul Poporului) și Partidul Suedez. Ce vreau să fac, este de a aduce adevărul
și datele atât de necesare la iveală pentru toți cei care nu sunt încă conștienți la ce e supusă
populația. Contribuția mea este comunicația. Mulțumesc.
Martin Byrne
Salut la toată lumea. Numele meu e Martin Byrne. Sunt avocat pentru drepturile omului din Irlanda.
Am venit azi aizi, pentru a vorbi în numele meu propriu și nu al vreunei organizații speciale. Țelul
meu este de a proteja, apăra și prezerva drepturile și libertățile fundamentale pentru toți cetățenii
Europei și ai lumii. M-au îngrijorat cenzura masivă și flagrantele încălcări și violări ale drepturilor
umane în ultimul an și vreau ca să le protejez.
Mulțumesc foarte mult.
Monica Helleberg
Bună ziua, numele meu e Monica Helleberg și vin din Suedia. Sunt președinte al People’s Court
(Tribunalul Poporului), membru de bază la proiectul New Earth și o activistă de pace, învățătoare și
vizionară. Propun ca împreună să demascăm întunericul ce ni se impune, toată frauda în întreaga
lume, pentru că e rău, foarte rău și asta trebuie să ne unească pentru că împreună suntem puternici și
suntem în posesia tuturor datelor necesare.
Mulțumesc.
Matz Palsvig
Numele meu e Matz Palsvig, vin din Danemarca. Sunt un fost om de investiții în bancă. Sunt
președintele și fondatorul Partidului Popular JFK21, care stă pentru Pământ, Libertate și
Cunoaștere. Ceea ce aduc aici cu mine – bineînțeles în afară de o bună politică de sănătate, care e
„My body, my choice” (Corpul meu, decizia mea) – este o foarte puternică platformă economică
bazată pe experiența mea de consilier al Federal Reserve și de trader guvernamental pentru Morgan
Stanley, Crédit Suisse și Barclay’s. Este o platformă care va aboli sărăcia și va produce o largă clasă
de mijloc. Deci în loc de ceea ce avem acum, cu un număr crescând de tehnocrați și de oameni
trăind în sărăcie și distrugerea acestei clase, noi vom face exact contrariul. De exemplu vom aboli
taxe pe venit, vom avea taxe, taxa Tobin pe tranzacții digitale de bani. Vom aboli TVA și o vom
înlocui cu taxă pe câștig.
Vom crea bani pentru cetățeni în stilul “Frosti Sigurjónson” din Islanda. El a creat un program de o
sută de pagini, fiind membru al Parlamentului. Și dacă avem o Bancă Națională care creează bani
pentru cetățeni, nu ca acum, bănci private care creează bani pentru clienții lor. Se vor realiza bogăție
și prosperitate pentru popor.
Mulțumesc pentru a mă afla aici, mulțumesc tuturor.

Dave Kurten
Numele meu e Dave Kurten, sunt din Marea Britanie. Sunt membru al Adunării Londra și candidez
pentru primărie la alegerile viitoare. Sunt și promovat chimist ți constat că politicienii și mediile au
o foarte slabă înțelegere a științei, a matematicii și urmăresc un narativ, cum că Covid-19 este cu
mult mai periculos decât e în realitate. Adevărul e că nu e mai rău decât o gripă rea sezonală, dar ei
au împins panica, au abolit libertăți civile, au distrus afaceri și politica practicată a fost foarte
dăunătoare sănătății mentale, și fizice, fiindcă oamenii nu se puteau duce la tratamente la spital, care
le-ar fi stat altfel la dispoziție. În Marea Britanie am fondat un partid nou Heritage Party (Partidul
Tradițional) care se va angaja pentru libertate și libertatea de exprimare și care va restaura acolo
bunul-simț. Deoarece partidele principale sunt ca două mâini ale aceleași păpuși care impun aceeași
politică destructivă. Și asta trebuie să se oprească, în Marea Britanie și în întreaga lume.
Monique Jansen
Salut la toată lumea, sunt Monique Janssen, sunt din Olanda. Sunt psiholog și sunt și am fondat un
grup Femei pentru Libertate în Olanda, unde am organizat demonstrații și discuții. Mă aflu aici ca
să reamintesc oamenilor că sunt miracole, să ajut copiilor să-și reamintească că și ei sunt miracole și
vreau să le arăt oamenilor cum au fost programați, ca să poată ieși din acest program și să-și creeze
propriul program. Și astfel putem crea o lume mai bună decât a fost vreodată. Deci nu vreau să mă
întorc la vechiul normal, ci aș vrea să creez împreună cu voi un normal cu totul nou.
Mulțumesc pentru că am putut fi aici.
Wendy Ekels
Salut, sunt Wendy și vin tot din Olanda unde am creat un grup “Humanity Unite” (Omenirea unită).
Și eu sunt gata pentru a crea împreună o nouă lume, mai onestă. Mulțumesc.
Agathe Dorado
Salut, sunt Agathe Dorado din Danemarca și sunt un doctor holist. Practic de peste 20 de ani, iar
anul trecut am realizat că 5G e pe cale de a fi instalat în toată lumea. Atunci am studiat faptele și am
pornit un proces contra guvernului pentru implementarea 5G, deoarece 5G este parte componentă a
acestei cacealma Corona. Îți produce simptome de gripă, iar asta le va ajuta să continue narativul
ăsta, va veni, va trece, și așa mai departe. De aceea mi se pare extrem de important să fiu aici, să mă
conectez cu mulți oameni, să ajut organizația aceasta să crească, astfel încât să mergem fiecare la
demonstrațiile celorlalți și astfel să dăm jos aceste guverne nebune. Mulțumesc mult la toată lumea.
Fiona Hine
Salut, sunt Fiona Hine, vin de la Londra, UK. Am fondat Covileaks.co.uk care vrea să găsească și să
expună adevărul. Sunt și activist de pace și am pus pe picioare „Resist and Act” (Opune-te și
acționează), mișcare de pace din Marea Britanie. Organizez acolo demonstrații, iar mai recent și
internațional cu acest colectiv de luptători pentru pace extraordinari. Mulțumesc.
Dr. Margareta Griesz-Brisson
Numele meu e Margareta Griesz-Brisson, sunt doctor neurolog din Germania și aș vrea să întreb
Ärztekammer și Gesundheitsämter din Germania – asta fiind Consiliul Medical german și Centrul
pentru Controlul Bolii – Unde sunt dovezile că avem încă de a face cu o boală infecțioasă mortală,
care să justifice restricțiile pe care le-ați implementat anul acesta? Vă rog, arătați-ne aceste dovezi și
vă garantez că dacă veți intra în dialog cu noi, noi vă vom susține.

Dr. Heinrich Fiechtner
Bună ziua, mă numesc Heinrich Fiechtner și sunt doctor oncolog, hematolog, de medicină paleativă,
sunt politician, membru al Parlamentului din Baden-Württemberg și consider că e datoria mea să
mă ridic și să apăr adevărul și libertatea. Ca creștin, politician, ca doctor e de obligația mea să țin
sus stindardul adevărului, să mă ridic contra asupririi oamenilor, contra panicii, contra unui control
extern. Să ne reîntoarcem la valoarea eternă a creației, în care oamenii au fost făcuți pentru a se
dezvolta liberi, lucru care e în mare pericol din cauza acestei teorii satanice, care este impusă
oamenilor lumii. Îmi văd îndatorirea față de oameni și față de colegi, de a le spune să se ridice, să
fie curajoși, să-și amintească pentru ce s-au angajat și au jurat, să aibă grijă de pacienții lor, să lupte
pentru sănătatea, libertatea și împotriva oricărei opresii. Aceasta e datoria noastră ca doctori și îi
chem pe toți colegii mei din Germania și din întreaga lume să își facă datoria. Sculați-vă contra
opresiei.
Prof. Dolores Cahill
Numele meu e Dolores Cahill, specialitatea mea este biologia moleculară și imunologia și mă aflu
aici și ca președinte a World Doctors Alliance și suporter al ACU2020.org
Este plăcerea mea de fi împreună cu colegii mei Dr. Heiko Schöning, Dr. Mohammad Adil și de a
vă spune că sunt vești bune: virusul Corona este un virus sezonal care cauzează boală și simptome
din decembrie până în aprilie, iar pentru oameni cu simptome există tratamente ca inhalare de
steroizi, hidroxiclorochină și zinc, astfel încât nu e nevoie de Lockdown, de frică, de măști, de
distanțare socială sau de carantină. Oamenii sunt închiși în casele lor pentru gripa anului anterior,
pentru care există un tratament efectiv.
Dorim deci să transmitem oamenilor acest mesaj: nu e cazul să vă fie frică. Sunt angajată în diferite
organizații. M-am angajat pentru libertatea academică, libertatea de exprimare, sunt președinte al
Partidului Irlandez al Libertății și vreau să vă încurajez pe toți care ne ascultați mesajul, să vă
angajați în mișcări noi, pașnice din țările voastre, să luptați pentru alegeri și să îndepărtați
politicienii care produc mai mult rău decât bine.
Și de asemenea, privitor la libertatea de exprimare, susțin BrandNewTube.com (alternativă la
Youtube) cu medici ca Dr. Vernon Coleman. Iar în Irlanda cât și peste tot în lume punem pe picioare
o nouă mișcare de prezervare, a sănătății, a moștenirilor și a libertății. Și ce vrem să mai facem, este
să îl susținem atât pe Dr. Heiko Schöning cât și mișcarea lui Wirkraft, care susține o economie
bazată pe inovații tehnologice care protejează dreptul de exprimare și la sănătate. Vom fi astfel
martori ai unei noi orientări de tehnologie alimentară, a sănătății, cu răsplătirea restaurantelor,
hoteluri, transporturi aeriene care respectă drepturile noastre de deplasare și libertate de exprimare.
Și să avem dreptul de a fi informați corecți despre sănătate și statistici corecte despre boli. Și să
mustrăm doctori, consilieri, care ne iau libertățile și impun măsuri asupra populației și să le facem
clar că asta trebuie susținut de dovezi științifice.
Ca președinte al World Doctors Alliance sunt fericită să stau cu acești doctori aici împreună și să
conducem marșul de la Berlin, unde sperăm să vină milioane. Astfel încât toți doctorii, consilierii,
politicienii și toți oamenii lumii să relizeze: puteți să dați măștile jos și să fiți bine-veniți de partea
noastră, a libertății.
Mulțumesc foarte mult.
Heiko Schöning:
Da, acestea sunt declarații de experți, doctori și alți oameni de știință și activiști din toată lumea. Și
avem această veste bună pentru oameni: nu vedem NICI O EVIDENȚĂ pentru o pandemie
medicală. Pare a fi doar o „Plandemie”.

Și împreună spunem: nu vrem această „Nouă Normalitate”.
Vrem o Normalitate mai bună și o vrem împreună cu voi!
Vă mulțumesc foarte mult!

