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Masca „de protecție față de viruși” 
Câteva adevăruri incomode 

 

 

Dr. Judy Mikovits din S.U.A. spune: 
 

„Dacă ai făcut vreodată un vaccin ANTIGRIPAL, ai fost injectat în mod implicit cu viruși de 

tip CORONA și apoi îți pui masca...” 

 

Apoi vorbesc doi doctori, bărbați (dr. Dan Erickson și dr. Artin Massihi). Mai întâi câ-

teva date despre cei doi (găsite pe net): 
 

- dr. Dan Erickson este specializat în medicina de urgență și lucrează în Bakersfield 

(detalii mai jos); 

- dr. Artin Massihi e un specialist în medicina de urgență, locuiește în orașul Bakersfield, 

statul California (SUA) și are 16 ani de experiență în domeniu.  

 

Dr. Dan Erickson spune: 
 

„Nu are niciun sens, noi (oamenii în general – n.n.) chipurile purtăm mască pentru a ne 

proteja. Iată, noi (adică cei doi doctori din filmare – n.n.) NU purtăm mască. De ce? Fiindcă noi 

înțelegem microbiologia, imunologia, iar noi vrem un sistem imunitar puternic. 

Sistemul nostru imunitar este obișnuit cu atingerile. Noi împărtășim bacteriile, strepto-

cocii, stafilococii, diferite bacterii, viruși, reacționăm cu un stimul răspuns zilnic. Dacă îmi iei 

aceasta, sistemul meu imunitar scade. 

Dacă mă obligi la carantine acasă și mă ții săptămâni și luni, sistemul meu imunitar scade 

și mai mult. Iar acum, mă găsesc acasă spălându-mă viguros pe mâini, ștergând biroul, cana-

peaua, masa, îngrijorându-mă să spăl tocmai acele lucruri care mă ajută CEL MAI MULT să 

supraviețuiesc. ” 

 

Dr. Artin Massihi spune: 
 

„Dacă nu ești imunodeficient și nici bătrân, ar trebui să ieși afară fără nicio mănușă sau 

mască. Cred că chiar dacă ești cele lucruri (din acele categorii – n.n.), nu trebuie să stai în niciun 

adăpost sau să porți vreo mască sau mănuși. 

Cred că NIMENI nu ar trebui să poarte nicio mască, pentru că îți reduc flora bacteriană. Nu 

te lasă să interacționezi cu societatea și flora ta bacteriană și VIRUȘII, prietenii tăi, care te 

protejează de alte boli, sfârșesc prin a dispărea și te găsești în situația în care nu te poți feri de 

alte infecții oportunistice, ai nevoie de micuții tăi prieteni care să te ajute.” 
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Dr. Dan Erickson spune: 
 

„Iar când ieși din carantină, din adăpostul tău, interschimbând iar viruși și bacterii cu 

ceilalți, ce crezi că se va întâmpla? Bolile vor prolifera.” 

 

Dr. Artin Massihi spune: 
 

„Vă garantez că după starea de urgență bolile vor fi extrem de virulente. ” 

 

Dr. Dan Erickson spune: 
 

„BAZA sistemului tău imunitar sunt bacteriile și virușii. Sfârșitul discuției (adică nu mai 

este nimic mai mult de spus despre asta – n.n.).” 

 

Dr. Judy Mikovits spune: 
 

„Purtând masca, efectiv îți blochezi propriul sistem imunitar îți activezi proprii viruși. 

Devii bolnav de propria expresie a CORONA – adică din cauza virușilor tăi reactivați. 

Și dacă se întâmplă să fie SARS COV 2, ai o mare problemă.” 

 

Reporterul care o intervievează pe dr. Judy spune: 
 

„Nu sunteți primul virusolog care îmi spune că facem (adică cei care poartă masca – n.n.) 

exact opusul a ceea ce ar trebui făcut ca să obținem imunitate la acest virus.” 

 

Dr. Judy Mikovits spune: 
 

„De ce să închizi plajele? Ai secvențe în nisipuri, în sol, în mediu, microbi și viruși vinde-

cători în ocean și în apa sărată. Este o nebunie!” 


