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(OMNS! 19! de! julho! de! 2021)! O" que" se" segue" é" um" editorial" que" supostamente" foi"
publicado"recentemente"no!jornal!Daily!Hellion:!
!
Lincoln!estava!certo!quando!disse:!"Você!não!pode!enganar!todas!as!pessoas!o!tempo!
todo."!E!não!é!necessário.!Só!temos!que!enganar!a!maioria!das!pessoas!na!maior!parte!
do!tempo.!Há!muito!que!trabalhamos!para!colocar!o!"demônio"!na!democracia.!COVID!
fez! isso! esplendidamente.! Mesmo! os! próprios! think! tanks! de! Hades! (e! nós! temos!
tanques! cheios! de! pensadores! no! Inferno)! não! esperavam! seriamente! que! a! vasta!
maioria! da! população! mundial! usasse! placidamente! máscaras! por! meses! a! fio.! Ainda!
mais!agradável!foi!a!descoberta!de!que!a!maioria!se!alinhou!de!bom!grado!no!momento!
em! que! políticos! e! autoridades! de! "saúde"! não! eleitas! invocaram! "poderes! de!
emergência".!Essa!cooperação!foi!prontamente!recompensada!com!o!afastamento!dos!
cidadãos!de!suas!vidas,!liberdade!e!busca!pela!felicidade.!
!
Nossa!maior!conquista!foi!monetizar!a!miséria!médica!em!massa.!Nossos!parceiros!da!
indústria!farmacêutica!realmente!se!mostraram!à!altura!da!ocasião,!como!previa!seu!
registro! de! condenações! anteriores.! Nunca! se! soube! que! as! grandes! empresas!
farmacêuticas!recusassem!caminhões!basculantes!cheios!de!dinheiro.!Nem!eles,!nem!os!
governos! que! promoveram! seus! produtos! para! eles,! podem! ser! responsabilizados!
legalmente.! Os! disparos! experimentais! "testados"! às! pressas! mataram! milhares! e!
feriram!centenas!de!milhares.!E!tudo!foi!pago!com!o!dinheiro!dos!próprios!impostos!das!
vítimas.!Dillinger!e!Capone!nunca!tiveram!uma!raquete!como!esta.!
!
Foi!a!televisão!que!selou!o!acordo.!Golpear!sem!parar!com!"Fique!em!casa;!fique!seguro"!
resultou! em! "Fique! deprimido;! coma! mais".! Uma! população! já! com! sobrepeso! foi!
mantida!ainda!mais!sedentária,!colocada!sob!desemprego!e!assustada!de!seis!maneiras!
a! partir! de! terça`feira.! Por! meses! e! meses! e! meses.! Mas! o! golpe! de! gênio! foi! dar! ao!
público! a! ilusão! de! ser! informado! e! cuidado,! ao! mesmo! tempo! que! o! desorientava!
completamente.!A!mensagem!onipresente!na!TV!era:!"COVID!vai!matar!você!e!não!há!
tratamento!preventivo!e!eficaz.!Portanto,!fique!parado!até!que!recebamos!a!vacina!que!
salva!sua!vida".!
!
É! certo! que! quase! perdemos! o! controle! quando! se! espalhou! a! notícia! de! que! várias!
terapias!existentes,!incluindo!vitaminas!C!e!D,!estavam!sendo!usadas!para!tratar!COVID!
com!excelente!sucesso.!Mas!liberamos!totalmente!essa!mensagem!sob!um!redemoinho!
de!interminável!propagação!do!medo.!Foi!fácil.!A!mídia!de!massa!conhece!bem!e!pratica!
zelosamente!o!velho!ditado:!"Se!sangra,!leva".!Além!disso,!a!mídia!obtém!sua!receita!da!
publicidade! farmacêutica! e! depende! do! governo! para! suas! licenças! de! transmissão! e!
acesso!a!conferências!de!imprensa.!Portanto,!sabíamos!que!tínhamos!a!mídia!desde!o!

início.! Relatórios! objetivos! e! equilibrados! nem! mesmo! eram! possíveis,! muito! menos!
prováveis.!
!
Mas!nós!realmente!acertamos!em!cheio!quando!assumimos!o!controle!da!mídia!social!
tão! rápido! que! faria! Joseph! Goebbels! corar.! Qualquer! discussão! séria! sobre! como!
combater!o!COVID!através!do!fortalecimento!do!sistema!imunológico!foi!prontamente!
destruída!por!mercenários!"verificadores!de!fatos".!Construir!a!resistência!do!corpo!por!
meio!de!exercícios!e!suplementação!alimentar!tornou`se!um!tabu.!Páginas!inteiras!do!
Facebook! com! centenas! de! milhares! de! seguidores! desapareceram.! As! páginas! da!
Wikipedia!foram!apagadas!e!os!vídeos!do!YouTube!censurados.!
!
Continuaremos!a!pressionar!nossa!narrativa!obstinada:!o!vírus!é!o!único!inimigo;!o!corpo!
humano! é! apenas! um! pato! sentado;! apenas! o! governo! tem! as! respostas;! só! o! cartel!
farmacêutico!tem!a!vacina.!
!
Se! ao! menos! a! população! soubesse! a! verdade.! Se! as! pessoas! começarem! a! buscar! a!
prevenção!e!o!tratamento!nutricional,!não!vão!mais!calar!a!boca,!sorrir!e!apenas!dar!
uma!injeção.!
!
Não!podemos!ter!isso!agora,!podemos?!
"
(Este" comentário" editorial" de" Andrew" W." Saul" não" representa" necessariamente" as"
opiniões"de"todos"os"membros"do"Conselho"Editorial"do!Orthomolecular!Medicine!News!
Service!.)!
$
A$ prevenção$ nutricional$ e$ o$ tratamento$ da$ COVID$ têm$ sido$ o$ assunto$ de$ várias$
dezenas$de$publicações$do$Serviço)de)Notícias)de)Medicina)Ortomolecular$.$Os$artigos$
são$ totalmente$ referenciados,$ revisados$ por$ pares$ e$ de$ acesso$ livre$
em$ http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml$ ,$ em$ inglês,$
espanhol$e$muitos$outros$idiomas.!
!
E,!se!você!estiver!com!disposição!para!eles,!há!comentários!satíricos!adicionais:!
!
Marginalizando! Mamíferos! Megadosadores:! Um! Relatório! Especial! Vazado! da! Sede!
Mundial!
de!
Políticos!
Farmacêuticos,!
Educadores!
e!
Repórteres.!http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n19.shtml!
!
A!medicina!baseada!em!evidências!seletivas!dá!uma!nova!
virada!http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n11.shtml!
!
Como!enganar!todas!as!pessoas!o!tempo!
todo!http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n05.shtml!
!
Como!destruir!a!confiança!nas!vitaminas!quando!você!não!conhece!os!
fatos!http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n02.shtml!
!

Multivitaminas!perigosas?!Últimas!notícias!da!sede!mundial!de!políticos,!educadores!e!
repórteres!farmacêuticos!http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n15.shtml!
!
!
Medicina$nutricional$é$medicina$ortomolecular$
A!medicina!ortomolecular!usa!terapia!nutricional!segura!e!eficaz!para!combater!
doenças.!Para!mais!informações:!http://www.orthomolecular.org!
!
!

