FactCheck.org to oszuści i
możliwe,
że
organizacja
przestępcza

Okazuje się, że nie tylko angażują się w FAKE NEWSy, ale
wykorzystują internet na wszelkie możliwe sposoby, aby
fałszywie pozbawiać ludzi prawdy. Wikipedia jest takim żartem,
że uczniowie nie mogą używać w szkole jej jako źródła. Chronią
anonimowo każdego, kto pisze ich wpisy. Teraz wyszło na
jaw,
że
udawana
niezależna
strona
sprawdzająca
fakty FactCheck.org jest jednym głównych oszustwem. Gdyby
miało to coś wspólnego z akcjami, SEC wtargnęłaby do ich bram,
a wszyscy zaangażowani trafiliby do więzienia na 20 lat.
Każdy, kto miał członka rodziny poszkodowanego przez
szczepionkę, powinien zakazać razem i złożyć pozew zbiorowy,
ponieważ
ci
ludzie
NIE
są
odporni. Ten FactCheck.org finansowany jest przez to samo 1,9
mld USD szczepionkowego lobby, która jest rzekomo niezależnie
wszystko sprawdza. Jest to GŁÓWNE OSZUSTWO, a ponadto ta
strona jest partnerem Facebooka, którego artykuły są
wykorzystywane do cenzurowania krytycznych głosów na
platformie mediów społecznościowych. Odgrywają kluczową rolę w
blokowaniu osób na Facebooku.
W każdej innej regulowanej dziedzinie FactCheck.org jest
organizacją przestępczą celowo promującą szczepionki i odgrywa
kluczową rolę w blokowaniu wszelkiej opozycji. Na czele tej
organizacji przestępczej pod statutem TRICO stoi były dyrektor

CDC, co po raz kolejny stanowi konflikt interesów. Jest
pośrednio opłacany przez lobby farmaceutyczne. Narzędzie do
sprawdzania faktów COVID, które współpracuje z Facebookiem,
jest skandalicznym oszustwem. FactCheck.org został
sfinansowany przez to samo lobby szczepionkowe o wartości 1,9
miliarda dolarów. Amerykański kongresmen Thomas Massie zwrócił
uwagę na fakt, że projekt „sprawdzania faktów” dotyczący
szczepień przeciwko COVID-19, prowadzony przez witrynę
partnerską na Facebooku, był w rzeczywistości finansowany
przez grupę, która posiada 1,9 miliarda dolarów w akcjach
Johnson & Johnson.

Stopień zepsucia tutaj jest niewiarygodny. Nie ma NIKOGO, kto
by stanął w obronie ludzi. Firmy takie jak Facebook
przekroczyły granicę i teraz narażają życie ludzi — po
co? Pieniądze czy władza?

Ustawa o organizacjach wpływowych i skorumpowanych
(RICO)
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) to
ustawa federalna mająca na celu zwalczanie przestępczości
zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych. Umożliwia ściganie i
karanie cywilne za działalność gangsterską w ramach toczącego
się przedsięwzięcia przestępczego. Taka działalność może
obejmować nielegalny hazard, przekupstwo, porwanie,
morderstwo, pranie pieniędzy, fałszerstwo, sprzeniewierzenie,
handel narkotykami, niewolnictwo i szereg innych wątpliwych
praktyk biznesowych, którym podlega FactCheck.ORG.
Aby skazać oskarżonego na mocy RICO, rząd musi udowodnić, że
oskarżony brał udział w co najmniej dwóch przypadkach
gangsterki, oraz że oskarżony bezpośrednio zainwestował,
utrzymywał udział lub uczestniczył w przedsięwzięciu
przestępczym mającym wpływ na handel międzystanowy lub
zagraniczny. Prawo to było wykorzystywane między innymi do
ścigania członków mafii, gangu motocyklowego Hells Angels i
organizacji antyaborcyjnej Operation Rescue.
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