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COVID-19: Sự tái lập vĩ đại - COVID-19: The Great Reset 
 

Lời nói đầu: Từ năm 2005 đến 2020, những 

mối đe dọa nào, xu hướng nào được Hội đồng 

Tình báo Quốc gia Mỹ, dưới quyền giám đốc 

của CIA, vừa đưa ra báo cáo như sau:” Trong 

hai năm, một nhóm gồm 25 chuyên gia đã làm 

việc với báo cáo này. Đây là một đánh giá về 

tình trạng của hành tinh trong mười lăm năm, 

và những dấu hiệu sẽ định hướng chính sách 

của Hoa Kỳ trong những năm tới. Tác giả cho 

biết tập báo cáo nầy mang tính chủ quan như 

thế nào và phải được diễn giải một cách thận 

trọng và những dự đoán như vậy đưa ra nhiều 

bản đồ của hiện tại hơn là cho tương lai. Quyển 

sách trên có đề tựa “Thế giới sẽ ra sao ngày 

mai?” - Báo cáo mới của CIA -2009, đã được 

người viết giới thiệu vào năm 2020.  

 

Và gần đây nhứt, Bác sĩ Klaus Schwab - người sáng lập và chủ tịch điều hành của Diễn 

đàn Kinh tế Thế giới – World Economic Forum - WEF đã xuất bản một cuốn sách vào ngày 

9/7/2020, tức là chưa đầy 7 tháng xảy ra đại dịch bắt đầu tại Wuhan, với tựa đề COVID-19: Sự 

tái lập vĩ đại - COVID-19: The Great Reset. Tuy không là một sự trùng hợp vì “Thế giới sẽ ra sao 

ngày mai” xuất bản vào năm 2009, còn “Covid-19: Sự tái lập vĩ đại” vào năm 2020. Nhưng cả hai 

đều nêu lên bàn bạc về một giả thuyết về một thế giới hạn chế về dân số. Xin chia xẻ cùng bạn 

đọc. 

 

*** 

Câu chuyện Covid-19 đã xảy ra ở Wuhan từ cuối năm 2019, mà mãi cho đến nay vẫn là đề tài 

hàng ngày cho truyền thông trên thế giới và là mối nguy cơ hàng đầu của hầu hết các quốc gia.  

Vừa qua, Bà Claire Edwards, bình luận gia và huấn luyện viên của Liên Hiệp Quốc đã kết án 

Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus đã dùng Covid Wuhan như là một vũ khí giết 

người hàng loạt để …tiêu diệt toàn cầu. Ông ta đã từng che dấu sự tác hại của coronavirus ngay 

từ những ngày đầu tiên virus Wuhan nhằm đạo diễn một cuộc diệt chủng toàn cầu và dàn dựng 

đưa độc tài toàn trị Trung Cộng làm bá chủ thế giới.  
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Và trong quá khứ, vào năm 2009, một cuốn 

sách của tác giả Alexandre Adler được ra mắt 

dưới đề tài: “Le nouveau Rapport CIA-Comment 

ce sera le Monde de demain? – Báo cáo CIA – 

Thế giới sẽ ra sao ngày mai? 

Qua sách, giả thuyết về một đại dịch được mô 

tả với các chi tiết báo cáo cuộc khủng hoảng 

sức khỏe xảy ra hiện tại, cũng như Hội đồng 

Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra các giả định 

về tương lai của thế giới… 

 

Trong số các kịch bản được xem xét, khả năng 

xảy ra đại dịch toàn cầu là “Làm thế nào mà dự án xuất bản bản dịch báo cáo của CIA ra đời?” 

 

Và ngày mai nơi đây được chỉ rỏ là năm 2025, nghĩa là chỉ còn ba năm nữa thôi và tác giả đã 

viết từ năm 2009 cũng như đã tiên liệu “câu chuyện Wuhan” năm 2019 ở Tàu, 10 năm trước 

đó! 

 

Có một bí mật nào đó nằm sau đại dịch Covid Wuhan? 

 

Câu hỏi vẫn chưa tìm ra câu giải đáp thỏa đáng. 

 

Bây giờ, ra đời ngay giữa tâm dịch Covid, cuốn sách “Covid 19: Sự tái lập vĩ đại” sẽ trang trãi 

những gì?  

 

1- Thuyết âm mưu về sự phát sinh Covid Wuhan  

 

Trong sách trên, BS Klaus Schwab đã 

đặt ngay vấn đề khi nói về thời điểm 

phát sinh ra Covid ở Wuhan là “Có 

những người khác cũng biết trước 

thời gian…Không chỉ Bill Gates, 

người dường như biết trước rằng đại 

dịch đang đến…” 

 

Sách của Schwab chỉ là một màn chào 

hàng được ngụy trang mỏng manh cho 

một Trật tự Thế giới Mới, giống như lập 

luận trong “Báo cáo mới của CIA” băn 

2009, trong đó bạn sẽ “không có gì và hạnh phúc”. 

 

Hãy nhớ rằng, cũng giống như Quỹ Bill và Melinda Gates, WEF là một trong những nhà tài trợ 

cho Sự kiện 201. Và Schwab đứng đầu WEF. 

 

Nếu nhìn ra xa hơn nữa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Rockefeller Foundation đã xuất bản một 

"tường thuật kịch bản" vào năm 2010 có tên là "Lockstep", trong đó các biện pháp cách ly và 

giới nghiêm sẽ được xử dụng để củng cố quyền lực và kiểm soát công chúng trong một đại dịch. 
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Nếu càng đào sâu thêm nữa, càng có vẻ như một số giới tinh hoa và các nhà lãnh đạo 

trên thế giới đã biết CHÍNH XÁC những gì sắp xảy ra vào cuối năm 2019 và đầu năm 

2020. 

Nhưng tại sao họ lại làm điều này? 

 

Nếu sự hiện diện của COVID-19 là cố ý, câu hỏi rõ ràng là… 

 

Tại sao? Tại sao các nhà lãnh đạo thế giới và giới tinh hoa giàu có lại muốn gây ra một đại dịch 

chết người trên thế giới? 

 

Có một vài lý do nêu ra như một thuyết âm mưu: 

 

• Hợp nhất quyền lực để kiểm soát quần chúng; 

• Tiềm năng thu được lợi nhuận lớn thông qua vắc xin bắt buộc và ID kỹ thuật số; 

• Và, có lẽ quan trọng nhất, là cơ hội để giảm dân số thế giới. 

 

Nếu điều đó nghe có vẻ khó tin, chỉ cần biết rằng nhiều người trong số những nhân sự ưu tú 

(elite) trên thế giới tin rằng hành tinh này đang có quá nhiều dân số. Họ tin rằng giảm dân số 

thế giới là điều cần thiết cho sự tồn tại của hành tinh và loài người. 

 

2- Câu chuyện “ thật” về Covid Wuhan 

 

Ngay từ ban đầu xảy ra dịch Coronavirus vào cuối 

tháng 12 ở Wuhan – Vũ Hán, các nhà khoa học và 

chính quyền TC ở Vũ Hán tung tin ra là Covid đến 

từ nguồn gốc ở các chợ bán thú vật “chợ ẩm ướt” 

ở địa phương nầy. Và trong suốt gần hai năm sau 

đó, Tiến sĩ Fauci và các phương tiện truyền thông 

chính thống Hoa Kỳ đã nói dối công chúng bằng 

cách tuyên bố COVID-19 có nguồn gốc từ 

dơi…(Chính ông đã tuyên bố từ chức từ đầu tháng 

12/2022 sắp tới đây, ngõ hầu để tránh “bị đưa ra 

tòa” sau khi Hạ nghị viện chuyển sang cho đảng 

Cộng hòa sau bầu cử ngày 8/11/2022?) 

 

Và bằng cách nào đó, căn bệnh này đã “một cách kỳ diệu” từ dơi sang người trong một “chợ ẩm 

thực” của TC - “magically” jumped from bats to humans in a Chinese “wet market.” 

 

Trên thực tế vấn đề như thế nào?  

 

Phần lớn các bằng chứng đã cho thấy COVID-19 được phát triển một cách có chủ đích tại Viện 

Virus Wuhan như một phần của việc nghiên cứu của Viện, được tài trợ bởi chính TS Fauci, và tỷ 

phú Bill Gates qua Bill Gates & Melinda’s Foundation. Và chính hai ông đã có mặt trong buổi 

khánh thành Viện Nghiên cứu virus Wuhan – Wuhan Institute of Virology. 
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Nói cách khác, đây KHÔNG phải là một tai nạn như đã được loan tin từ đầu do TC tung ra và TS 

Fauci và ngay cả CDC lúc đầu cũng đồng ý lối giải thích nầy. 

 

Trong trường hợp bạn không biết, việc “tăng khả năng” – “gain of function” xảy ra khi các nhà 

khoa học lấy virus từ động vật và sau đó biến đổi gen để virus dễ lây truyền sang người hơn. Vì 

vậy, họ lấy một loại virus cúm thông thường và cố gắng biến nó thành “siêu cúm” – “super flu”. 

Hoặc họ lấy một loại virus cảm lạnh thông thường và cố gắng biến nó thành một “siêu lây lan” - 

“superspreader.”. 

 

Nghe có vẻ nguy hiểm phải không các Bạn? Đó là như vậy. Đó là sự thật. Trên thực tế, nghiên 

cứu tăng khả năng của virus bị cấm ở Hoa Kỳ do mức độ nguy hiểm của nó. 

 

Rõ ràng, nguy cơ một căn bệnh “tăng cường” vô tình (hoặc cố ý) lây truyền cho dân chúng khắp 

toàn cầu nói chung có thể gây ra hậu quả chết người cho hàng nghìn, nếu không muốn nói là 

hàng triệu người. 

 

3- Khả năng xảy ra một đại dịch chết người 

 

 

Bây giờ thử xét xem khả năng của đại dịch bắt 

đầu ở một nơi trên thế giới mà họ nghiên cứu 

những loại bệnh này là bao nhiêu và sự lây lan 

như thế nào? 

 

Rõ ràng là đây không chỉ là một vụ rò rỉ trong 

phòng thí nghiệm, mà nó có khả năng là một vụ 

rò rỉ phòng thí nghiệm có chủ ý vì ...thế giới 

đã lên án sau khi biết sự thật là do âm mưu của 

TC với sự tiếp tay của một thế giới quyền lực 

ngầm. 

Đoán xem điều gì đã xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2019… 

Chỉ 30 ngày trước khi trường hợp COVID-19 đầu tiên được 

xác định ở Trung Cộng, một cuộc tập trận đại dịch toàn cầu 

mang tên Sự kiện 201 đã được tổ chức tại Thành phố New 

York năm 2019. Sự kiện do Trung tâm An ninh Y tế Johns 

Hopkins phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và 

Quỹ Bill và Melinda Gates tổ chức.  

Đáng ngờ hơn nữa, Sự kiện 201 được tổ chức đặc biệt để 

lên kế hoạch cho đại dịch coronavirus toàn cầu giống như 

sự kiện bắt đầu ở Wuhan vào ngày 17 tháng 11 năm 2019 

và lan ra toàn cầu vào đầu năm 2020, chỉ vài tháng sau 

cuộc tập trận ở NYC. 
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Hiện tại, có một số người “có quyền 

thế và đủ tư cách (?)” đã, đang và sẽ 

tiếp tục cố gắng nói với bạn rằng thời 

gian xảy ra của Sự kiện 201 chỉ là 

một sự trùng hợp lớn thôi! 

 

Rằng tất cả các nhà khoa học hàng 

đầu của chúng tôi đều biết một đại dịch coronavirus đang đến và họ chỉ đơn giản là có đúng thời 

điểm… gần như đến tháng và ngày như sách “Báo cáo CIA” năm 2009, và sách “COVID-19: Sự 

tái lập vĩ đại - COVID-19: The Great Reset” năm 2020 đã trưng dẫn? 

 

Thưa Bạn, 

 

Vào tháng 9 năm 2019, chỉ một tháng trước Sự kiện 201, Microsoft và Liên minh toàn cầu về vắc 

xin và tiêm chủng - Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) do Gates tài trợ đã 

công bố “ID kỹ thuật số tiêm chủng toàn cầu” ở New York - “global vaccination digital ID”. 

 

Và từ đó, điều gì đã xảy ra ngay sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu? 

 

Đã có một sự thúc đẩy cho các ID vắc xin kỹ thuật số ở nhiều tiểu bang. Và đến cuối năm 2021, 

một số bang vẫn đang lên kế hoạch thực hiện chúng.  

 

Vì vậy, hãy tóm tắt là…Bill Gates và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã 

lên kế hoạch cho đại dịch coronavirus cộng với việc triển khai 

các ID vắc-xin kỹ thuật số ngay trước khi đại dịch COVID-19 bắt 

đầu ở Wuhan. 

 

Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Chúng ta đã trưởng thành chứ 

không sinh ra vào năm 2019 để không hiểu được thâm ý của người 

phát biểu! 

 

Hãy nhớ rằng, Quỹ Bill và Melinda Gates, WEF, bản thân Bill Gates và 

các tổ chức quan trọng khác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều 

có vị trí tối ưu để hưởng những lợi lạc từ ngày thứ nhứt của đại dịch. 

 

4- Bill Gates là ai? 

 

Trước một thế giới đầy phức tạp cả về kinh tế - chính trị - và môi trường, nhưng Bill Gates có suy 

nghĩ thực tế và đúng đắn về vấn đề biến đổi khí hậu khi Ông bắt đầu thoái vốn khỏi nhiên liệu 

hóa thạch. Ông không kỳ vọng việc thoái vốn sẽ có nhiều tác động thực tế, nhưng nói rằng nếu 

nỗ lực cung cấp các giải pháp thay thế năng lượng hóa thạch thất bại, ông sẽ không muốn thu 

lợi cá nhân từ việc tăng giá cổ phiếu nguồn nhiên liệu nầy, Sau khi ông xuất bản cuốn sách “Làm 

thế nào để Tránh Thảm họa Khí hậu” – “How to avoid a climate disaster”, các bộ phận của cộng 

đồng các nhà hoạt động khí hậu đã chỉ trích cách tiếp cận của Gate là chủ nghĩa giải quyết công 

nghệ. 
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Gates coi biến đổi khí hậu và khả năng tiếp cận năng lượng trên toàn cầu là những vấn đề quan 

trọng, có liên quan lẫn nhau. Ông đã kêu gọi các chính phủ và khu vực tư nhân đầu tư vào nghiên 

cứu và phát triển để làm cho năng lượng sạch và đáng tin cậy rẻ hơn. Gates hình dung rằng một 

sự đổi mới đột phá trong công nghệ năng lượng bền vững có thể giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính và đói nghèo, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế bằng cách ổn định giá năng lượng, 

 

Vào năm 2015, ông đã viết về thách thức trong việc chuyển đổi hệ thống năng lượng của thế giới 

từ một hệ thống dựa vào nhiên liệu hóa thạch sang một hệ thống dựa trên các nguồn năng lượng 

bền vững. Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu trong lịch sử đã kéo dài hàng thập kỷ. Ông 

viết, "Tôi tin rằng chúng ta có thể thực hiện quá trình chuyển đổi này nhanh hơn, cả vì tốc độ đổi 

mới đang tăng tốc, và bởi vì chúng ta chưa bao giờ có lý do cấp bách để chuyển từ nguồn năng 

lượng này sang nguồn năng lượng khác." Sự chuyển đổi nhanh chóng này, Theo Gates, sẽ phụ 

thuộc vào sự gia tăng tài trợ của chính phủ cho nghiên cứu cơ bản và đầu tư của khu vực tư 

nhân rủi ro về tài chính, để cho phép đổi mới trong các lĩnh vực đa dạng như năng lượng hạt 

nhân, lưu trữ năng lượng lưới để tạo điều kiện sử dụng nhiều hơn năng lượng mặt trời và năng 

lượng gió và nhiên liệu mặt trời. 

 

Gates đã dẫn đầu hai sáng kiến mà ông đã công bố tại 

Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của LHQ COP21 năm 

2015 ở Paris. Một là Sứ mệnh Đổi mới, trong đó 20 

chính phủ quốc gia cam kết tăng gấp đôi chi tiêu của 

họ cho nghiên cứu và phát triển năng lượng không có 

carbon trong thời gian hơn 5 năm. Vào tháng 12 năm 

2020, ông kêu gọi chính phủ liên bang Hoa Kỳ thành 

lập các viện nghiên cứu năng lượng sạch, tương tự 

như Viện Y tế Quốc gia. Gates cũng đã thúc giục các 

quốc gia giàu có chuyển sang các ngành công nghiệp 

thịt bò tổng hợp 100% để giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất thực phẩm. 

Tuy nhiên, Ông đã bị chỉ trích nặng vì nắm giữ một lượng lớn cổ phần của Signature Aviation, 

một công ty cung cấp dịch vụ máy bay phản lực tư nhân sử dụng nhiều khí thải.  

 

Cùng với tỷ phú Soros, Bill Gates đã từng tuyên bố trước cộng cộng hoặc trong các buổi tiếp tân 

rằng …“thế giới hiện tại đông người quá, cần phải tái lập một trật tự mới”  Ví dụ, trong một cuộc 

nói chuyện TEDx năm 2010, Bill Gates đã nói:“Thế giới ngày nay có 6,8 tỷ người. Con số đó lên 

tới khoảng chín tỷ. Bây giờ, nếu chúng ta thực hiện một công việc thực sự tuyệt vời đối với vắc-

xin mới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, chúng ta có thể hạ thấp [dân số thế giới], 

có lẽ là 10 hoặc 15%.” (TED Conf Conference, LLC là một tổ chức truyền thông Mỹ-Canada đăng 

các bài nói chuyện trực tuyến và phân phối miễn phí với khẩu hiệu "những ý tưởng đáng lan 

truyền". TED được hình thành bởi Richard Saul Wurman, người đồng sáng lập nó với Harry Marks 

vào tháng 2 năm 1984 như một hội nghị. Nó đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 1990.) 
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Bill Gates muốn HẠ THẤP dân số thế giới 10 hoặc 15 phần trăm trên tổng số thông qua việc xử 

dụng các dịch vụ vắc xin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và sức khỏe của trẻ sơ sinh mới! 

 

5- Mục tiêu chưa đạt được 

 

Câu hỏi cấp bách được đặt ra là :”Nếu mục đích chính của đại dịch COVID-19 là giảm dân số thế 

giới từ 10 đến 15 phần trăm, thì “nhóm quyền lực ngầm” đã thất bại trong chiến dịch nầy. 

 

Hiện tại, dân số thế giới xấp xỉ 7,9 tỷ người. Vì vậy, một mức giảm "nhỏ" 10 phần trăm sẽ là 790 

triệu người! Trong một cuộc nói chuyện khác, Ông ta còn tuyên bố là thế giới sẽ ổn định khi còn 

chứa 5 tỷ dân mà thôi! 

 

Thưa bạn, 

 

Trận đại dịch Covid Wuhan vừa qua đã “chỉ” cướp đi sinh mạng của khoảng 500.000 người ở 

Hoa Kỳ, và giết hại gần 5 triệu người trên thế giới, đã chưa đạt được “chỉ tiêu dự trù” của tỷ phú 

Bill Gates là 790 triệu!  Vì vậy, chính sách sắp đến cho “sự tái lập vĩ đại” toàn cầu sắp tới phải 

chăng là…giống như gần đây nhứt, như Bill Gates tuyên bố: 

 
COVID-19 gây chết người… và nó đã tiêu diệt hàng triệu sinh mạng trên thế giới tính đến nay, 

2022… nhưng nó không gây chết người như “họ” đã “dự trù” 10% đến 15% tổng dân số trên thế 

giới 7,9 tỷ người. Và 10% là 790 triệu! 

 

Điều đó có nghĩa là gì? 

 

Nó có nghĩa là những người đứng sau đại dịch COVID-19 sẽ cố gắng gây ra một vụ đại dịch khác 

- ngoại trừ vụ tiếp theo sẽ gây chết người nhiều hơn. 

 

Xin mỗi người trong chúng ta tự thẩm định về nhân vật nầy. 
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Trở lại bối cảnh hiện tại, tóm lại COVID-19 sau hơn hai năm có tỷ lệ tử vong được ước tính là 

0,1%. Trong lúc đó ở một mặt khác, Ebola có tỷ lệ tử vong cao tới 90%.  

 

Nhưng vì, nếu tỷ lệ tử vong quá cao, coronavirus sẽ không thể lây lan kịp. Siêu vi khuẩn 

sẽ giết máy chủ trước khi tìm thấy máy chủ mới. Vì vậy, theo tính toán của nhóm quyền 

lực ngầm, phải để cho Covid 19 lây lan khắp nơi trên thế giới để gây chấn động.  

 

Do đó, cần phải từ từ để đại dịch có tác động tối đa là khoảng 2-3%. Điều này cho phép virus lây 

lan xa và rộng trong khi vẫn có tác dụng như dự kiến. VÀ chúng ta đã thấy được virus đã đi … 

vòng quanh thế giới trong suốt ba năm liền! 

 

Cuốn sách của BS Klaus Schwab cho bạn biết chính xác cách chuẩn bị và những điều cần 

làm để xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn để bạn và gia đình bạn được bảo vệ tốt nhất 

có thể bất cứ khi nào vi rút hoặc mầm bệnh tiếp theo tấn công. 

 

Một trong những điều quan trọng nhất mà bạn sẽ học được trong cuốn sách này là một nhóm 

người được ám chỉ là “Gang of Seven” – “Thất nhân bang” đang tung hoành, và khuynh đảo 

nhằm tái cấu trúc thế giới theo “cung cách riêng” của họ. (Ghi chú: Tác giả chỉ nêu ra “gang of 

seven” chứ không nêu đích danh nhân vật nào cả, có thể người đọc sẽ tự …điểm danh cho…).  

 

Đặc biệt, BS Klaus Schwab nói về 7 thứ cụ thể bạn nên thực hiện hàng ngày đã được 

chứng minh là giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể và chống lại vi rút. Và bạn 

có thể tự làm việc đó trong sự thoải mái tại nhà của mình với những vật liệu mà bạn có thể có 

trong tủ đựng thức ăn của mình. 

 

Bên trong cuốn sách mới, bạn sẽ khám phá: 

 

• Một điều bạn KHÔNG BAO GIỜ nên làm nếu bị sốt. (tr. 25). Bạn có đang gặp các triệu 

chứng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 không? Đây là lý do tại sao nó có 

thể KHÔNG PHẢI là bệnh cúm! (tr. 45) 

• Tại sao virus cúm LUÔN đến từ Châu Á. (Hầu như không ai biết điều này. Xem trang 13.) 

• Bằng chứng gây sốc cho thấy COVID-19 thực sự là do con người tạo ra. (trang 13-14) 

• Làm thế nào vắc-xin COVID-19 không đáp ứng được hai tiêu chí chính cho một loại vắc-

xin thông thường và có hiệu quả? (tr. 15). 

 

6- Thay lời kết 

 

Thưa Bạn, 

 

Người viết đã chuyển một bài viết tựa đề “Kim Loại Độc trong Covid Vaccines mRNA” lên FB, 

tóm tắt bài nhận định của Ký giả Enrico Trigoso của báo The Epoch Times. Bài viết khá chấn 

động về một nhóm khoa học gia độc lập ở Đức Quốc đã khám phá các thành phần kim loại độc 

hại bất thường ở trong vắc xin COVID. Họ ghi nhận là ‘không có ngoại lệ’. Họ đã chụp được 

những tấm hình phóng lớn bằng các kỹ thuật quang học cao cấp, với các đo lường tinh vi nhất 

của ngành vật lý học và y học. Họ đã khám phá ra những “vật thể dị thường” trong Covid 

vaccines, làm thay đổi máu huyết! Họ tìm thấy có những vật thể dị thường trong máu huyết những 

người bị chích ngừa Covid vắc-xin. Họ gọi đấy là “những thành phần độc hại bất thường, không 
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có ngoại lệ”, mà chánh yếu là kim loại! Tại sao 

cái thứ dung dịch vắc-xin đó lại mang theo các 

thứ bụi kim loại nhỏ li ti (vết tích – trace) ở trong 

vaccines, đưa vào máu người ta chi vậy? Phòng 

thí nghiệm dùng để sản xuất vaccine phải tiệt 

trùng chứ? 

Các nguyên tố kim loại độc này được tìm thấy ở 

trong covid vắc-xin liệt kê dưới đây:  

- Kim loại kiềm: Caesium (Cs), Potassium (K) 

-Kim loại kiềm ở lòng đất: Calcium (Ca), Barium 

(Ba) 

- Kim loại chuyển tiếp: Cobalt (Co), Iron (Fe), Chromium (Cr), Titanium (Ti) 

- Kim loại hiếm ở lòng đất: Cerium (Ce), Gadolinium (Gd) 

- Nhóm kim loại mỏ: Aluminum (Al) 

- Nhóm Carbon: Silicon (Si) 

- Nhóm Oxygen: Sulphur (S) 

(Xin mời đọc trên FB của Truyet Mai để đọc bài nầy). 

 

Thưa Bạn, 

 

Bạn cũng vừa đọc xong bài viết tóm tắt nội 

dung và bình luận cuốn sách của BS Klaus 

Schwab “Covid19: Sự tái lập vĩ đại”. 

 

Bạn vừa nghĩ gì? 

 

Nếu những luận cứ trên với những dẫn 

chứng rõ ràng, nếu những lập luận trên 

làm cho bạn suy gẫm để rồi từ đó đưa ra 

nhận định có căn bản vững chắc, Bạn cần phải lấy quyết định và chọn lựa: 

• Hoặc tiếp tục tin theo những gì CDC yêu cầu là cần chích ngừa với các vaccine 

Covid 19 booster 1,2,3,4 v.v… 

• Hoặc giữ gìn sức khỏe bằng chính sức đề kháng của bản thân. 

 

Tùy bạn thôi! 

 

Nhưng Bạn cũng cần nên nhớ, tuy là thuyết âm mưu nhưng trong quá khứ của nạn dịch Ebola ở 

Phi Châu năm nào, Bill Gates’s Foundation đã giúp đở ngăn chặn và sản xuất thuốc chủng ngừa 

Ebola. Kết quả là vài năm sau đó, thống kê cho thấy phụ nữ Phi Châu ngày càng ít đẻ hơn! 

 

Có điều gì khó giải thích trong thuốc chủng ngừa chăng?  

 

Xin tùy mỗi chúng ta tự tìm câu lý giải và trả lời cho hiện tượng trên…  

 

Mai Thanh Truyết 

Sắp bước vào mùa cúm 2022 
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