
Til velferðanefndar.

Ég er með upplýsingar frá greinum um alþjóðastofnunina WHO sem hann þarf að skoða betur þar 
sem þessi stofnun er að ljúga að okkur og það þarf að átta sig á því.
Þar sem hann Óttar er að styðja undir þeirra lygar og prettar, vonandi án þess að átta sig á því að 
þetta eru lygar sem hann er að notast við til þess að gera lög og reglur í landinu.

Það er mjög óæskilegt að gera að byggja lög frá lygum sem er akkúrat það sem Óttar er að gera 
með þessu frumvarpi.

Þetta er grein sem sýnir að WHO er að ljúga um rafrettur.
"The report was commissioned in secret and written by anonymous authors, so there is 
essentially no way to verify its legitimacy."

Þessi skýrsla er sú sem Ottar reiðir sig á er skýrsla sem var gerð í leyni og við vitum ekkert hver skrifaði 
hana, hún ætti ekki að vera leiðarljós fyrir lög og reglur í okkar landi þar sem við vitum ekki einu sinni hver 
skrifaði þessa skýrslu.

https://aspenvalleyvapes.com/world-health-organizations-re.../

Hérna er grein sem sýnir að WHO var að ljúga um E-bola. 
http://nypost.eom /./the-great-ebola-lie-outbreak-hyped-for./

Hérna er grein sem talar um lygar WHO um svína faraldurinn og myrti líka blaðamann sem var að 
uppljóstra þessum lygum sem þeir frömdu. 
http://12160.mfo/profi.../blogs/worid-health-organization-who

Hérna er sagt frá að WHO lýgur að fólki varðandi að Fukushima geislunin myndi ekki hafa lítil sem engin 
áhrif á fólk.
https://nuclear-news.net/./physicians-counter-the-lies-of-./

Í þessari grein færðu að sjá hverjir eru í SAGE í WHO og flest allir af þeim eiga sögu í stórum 
lyfjafyrirtækjum sem tryggir það að rannsóknir þeirra eru til hags fyrir lyfjafyrirtækin því WHO er ekki til 
þess að gefa okkur sannleikann langt því frá. 
http://vaccineresistancemovement.org/?p=10258

Hérna eru 4 punktar um lygar frá WHO.
https://www.davidwolfe.com/4-lies-medicine-telling-about-h.../

Þetta stoppar ekkert, það er fullt af þessum greinum um WHO og þeirra glæpastarfsemi og ég vona að 
velferðanefnd taki þetta með alvarlegum augum því þetta er ekkert grín.

Ég vona að þið gerið rannsóknarvinnu á WHO og hvað þeir eru að sýslast eftir með þessum ábendingum 
sem takmarka rafrettur á markaði, því ég sé það greinilega að WHO er að fara eftir höfði 
tóbaksfyrirtækjana og er að hjálpa þeim að stúta fyrir öllum öðrum.

Því það er augljóst frá þessum fáránlegu takmörkunum eins og ekki stærri tankur en 2.5ml. Þessi 
takmörkun á 2.5ml tönkum er akkúrat stærðin sem blucig og aðrar cigalikes hafa, þetta eru vörur sem 
koma beint frá tóbaksfyrirtækjunum.
Það þýðir að þessar reglur eru alveg stílaðar fyrir tóbaksfyrirtækin og þeirra vörur það er augljóst.

6 mánaða biðtími sem gerir það að verkum að engin smáfyrirtæki hér á landi geta keppst við 
tóbaksfyrirtækin, því þau eiga ógrynni mikið af peningum til þess að eyða í framleiðslu þrátt fyrir strangar 
reglugerðir en litli maðurinn mun ekki geta gert það semsagt Íslendingarnir sem eru að reyna byrja með 
framleiðslu hér á landi.

Einnig er þessi 10ml takmörkun á glösum til sölu á veip vökva er alltof of mikil skerðing á hentugleikann 
að geta keypt í hvaða stærð sem er og er takmörkun sem hefur engan rökstuðning sem heldur vatni.
Því hvaða barn sem er gæti farið undir vaskinn heima fyrir og drukkið eitthvað þar, en þrátt fyrir þá hættu 
þá eru engar takmarkin á hve mikinn stíflueyðir þú mátt kaupa eða önnur hættuleg efni sem drepur fólk 
þannig að segja að það sé hættulegra að selja 30,50,60,100,200ml glös en 10ml heldur engu vatni.

E f þið innleiðið reglugerðirnar sem Óttar vill fá, þá eruð þið að hjálpa tóbaksfyrirtækjunum að taka yfir
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.davidwolfe.com%2F4-lies-medicine-telling-about-health%2F&h=ATPhvdphN4Aa4wRXteyinJR--5WlESs3PikDLOxFzSU8hPHc5wJJl31wJHJARX2WKGX2MkuH4Yt8DlhifadhS4nJjfrFN5gaq9EdlPx63CKaPvIridv-cpWgmkfR0WYslMW7wozFOHvE13Q&enc=AZNSFmEIPKPpoEenpnX18d5jTwI-M59l6vX4qOXMqHSvwxwOIQNHxJMbgEms8fWkdL-j9qXsq66S1z6PJ6PvZagu-L4FdDaZ3R0LQNer8fngGaCrn3wMrSOVCWmWST-4OcXWBvYGufq0m7abjC3Q8bdQym-CHgSoOiHrd6XS0mFRLQ&s=1


markaðinn hér á landi, vonandi munuð þið ekki hjálpa tóbaksfyrirtækjunum að rústa rafrettum fyrir fólkið í 
landinu útaf WHO og þeirra lygar.

Ég vona nú innilega að ykkur snýst hugur um WHO og berjist gegn þessu brjálæði sem þeir eru að gera á 
alþjóðavettvangi, því ég veit alveg að þetta eru glæpahyski sem eiga heima í fangelsi alls ekki stofnun sem 
ætti að vera hlusta á til lagagerðar.
Þar sem WHO er alltof bendlin við stóriðnaðinn að ekki er hægt að treysta því sem þeir segja.
Þar sem þeir hafa hagsmuni að gæta gagnvart lyfjaiðnaðinum og tóbaksfyrirtækjunum, því alltaf er hægt að 
kaupa fólk, ekki halda að það sé ekki hægt jafnvel þótt að þetta sé alþjóðleg stofnun gerir þá ekkert minna 
gráðugri fyrir peninga.

Takk fyrir og kær kveðja.
Sigurður Ragnar Sigurðsson


