На вниманието на Биляна Гавазова и екипа на БТВ!


Здравейте, Биляна!

През изтеклата седмица имаше многократни коментари по новинарските емисии във връзка с разрастващата се епидемия от грип в страната. Проследих също с интерес Вашите репортажи и коментари в предаването на БТВ, "Тази сутрин", с водещ Антон Хекимян. От една гостенка в студиото отново бяха повторени лъжите за ползите от ваксините – лъжи, които са били многократно повтаряни във Вашата медия. Основният проблем е, че БТВ не отразява обратната гледна точка, както би следвало да бъде, а това е наистина ГОЛЯМ проблем, защото БТВ претендира, че е една от най-добрите и гледани медии в страната. В тази връзка изпращам на Вас и целия екип на БТВ някои важни материали, които разкриват истината за грипните епидемии, ваксините и ваксинационните програми. Това е разтърсваща информация, която не би трябвало да се укрива от обществото! Повечето материали са подготвени през зимата на 2009 г., в разгара на обявената световна епидемия от свински грип. Тогава успях да докажа в поредица от писма до властите и медиите, че тази епидемия е била предизвикана изкуствено, че жертвите на епидемията са многократно завишени и че наложените в редица държави по света масови ваксинации всъщност са утежнили ситуацията. 

Също така трябва да разбирате, че световният елит, който контролира производството и продажбата на ваксини, е крайно НЕДОВОЛЕН от факта, че България е страната в Европейския Съюз, където има най-нисък процент на ваксинирани хора. В тази връзка този черен елит полага неимоверни усилия да увеличи количеството на ваксинирани хора в изпълнение на техните цели за глобален контрол. Ето защо те ангажират световните медии (включително БТВ) в постоянна пропаганда за ползите от ваксините, особено по време на сезонните грипни епидемии, които също се предизвикват от техните агенти по изкуствен път. Това се нарича БИОЛОГИЧЕН тероризъм. Хората са разболявани изкуствено чрез разпространяване на химически и биологични агенти, а после идва ред на ваксините, които още повече ги разболяват и носят колосални печалби за фарма-картелите на медицинската мафия.

Надявам се, че занапред БТВ ще отразява по-обективно истината за грипните епидемии и ваксините. Като медия Вие сте длъжни да огласявате и обратната гледна точка, както и всички известни до моменти факти и доказателства, на които тя е основана. Ще се радвам да се срещна лично с Вас, за да си поговорим по-сериозно на тази тема. Освен по ел. поща, можете да се свържете с мен и на следните тел. номера: 0896/987900 или 0879/422456. 


Желая Ви успехи и благословения във Вашата бъдеща работа!


R222 << Come, Lord Jesus >> 
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