
Ogłoszenie:
Odmowa podania szczepionki z ważnej przyczyny

- - - - -

Wiem, że szczepionki zabijają setki tysięcy
osób każdego roku.

Jestem świadomy doniesień, że eksperymenty ze szczepionkami 
spowodowały setki milionów przypadków sterylizacji, polio, autyzmu,

oraz innych chorób i urazów na całym świecie.

Wiem, że szczepionki są tak niebezpieczne, że przemysł szczepionkowy
otrzymało odporność na szkody, jakie wyrządzają szczepionki.

Wiem, że rząd USA wypłacił rodzinom miliardy dolarów
których członkowie zostali ranni lub zabici przez szczepionki.

Nie wiem, co jest w twojej szczepionce i nie 
wierzę, że twoja szczepionka jest bezpieczna.

Wiem, że stwierdzono obecność wielu szczepionek
toksyczne adiuwanty i toksyczne materiały obce.

Wiem, że w szczepionkach obecne są toksyczne zanieczyszczenia, 
którym można łatwo zapobiec dzięki obecnej technologii.

Sugeruje to celowe zanieczyszczenie szczepionek czynnikami toksycznymi.

Wiem, że wiele szczepionek nie jest skutecznych i faktycznie powoduje
dolegliwości, które rzekomo mają łagodzić.

Wiem, że adiuwanty dodaje się do szczepionek w celu „szoku”
układ odpornościowy do skrajnej odpowiedzi, a to powoduje biologiczne
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„kryzys”, stres i uszkodzenie układu odpornościowego,
krew i całe ciało.

Wiem, że statystyki i informacje dotyczące zgonów i obrażeń poszczepiennych są

tłumione przez media, które otrzymują miliardy dolarów
w reklamach farmaceutycznych rocznie.

Wiem, że statystyki i informacje dotyczące zgonów i obrażeń poszczepiennych są 

ukrywane przez rząd, w którym farmaceutyczne agencje regulacyjne są w dużej mierze 

zarządzane i kontrolowane przez dyrektorów przemysłu farmaceutycznego,

lojalistów i lobbystów.

Nie ufam przemysłowi szczepionkowemu, agencjom rządowym ani międzynarodowym
agencje, które działają w imieniu sprzedaży i promocji szczepionek i 

które ukrywają informacje o zagrożeniach związanych ze szczepionkami.

Wiem, że większość szczepionek nie została przetestowana ani nie udowodniono, że jest bezpieczna.

Wiem, że zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy lekarze i pracownicy służby zdrowia

musi mieć moją zgodę na podanie mi leku.
Niniejszym odmawiam i odmawiam mojej zgody.

Wiem, że jeśli ktoś nie jest lekarzem, np. wybrany urzędnik
lub biurokrata, nie może w ogóle podawać lekarstw, a tym 

bardziej „zlecać” leczenia ogółowi społeczeństwa.

Wiem, że można łagodzić i kontrolować wszystkie choroby zakaźne
za pomocą bezpieczniejszych i skuteczniejszych środków niż szczepienia.

Każdy, kto rości sobie prawo do wstrzykiwania materiałów w moje ciało bez
moja zgoda jest moim wrogiem i jest przestępstwem.

Będę leczyć każdego, kto grozi naruszeniem mojego ciała
jako kryminalista.

Grupa Prawa Konstytucyjnego . nas



Nie, nie możesz szczepić mnie ani moich dzieci. Jeśli spróbujesz,
Skorzystam z prawa do samoobrony przeciwko tobie i twoim wspólnikom

w zakresie, który uznam za niezbędny do ochrony nas samych.

Wymuszone szczepienia nie są dozwolone ani dozwolone na mocy prawa założycielskiego.

Jeśli istnieje kodeks lub ustawowy „mandat” dotyczący przymusowego leczenia,

jest niekonstytucyjne, niezgodne z prawem i niewykonalne.

Nie możesz próbować ani grozić szczepieniem bez zgody, a jeśli to zrobisz, 
zostaniesz potraktowany w sposób przywracający praworządność,

sprawiedliwości i ochrony mojego prawa do osobistego bezpieczeństwa fizycznego.

Twoja nieznajomość zagrożeń związanych ze szczepionkami i praw medycznych oraz twoja niezdolność

zrozumienie powyższych faktów nie daje ci żadnego immunitetu ani żadnego
zezwolenie na popełnienie przestępstwa przymusowego przyjmowania leków bez zgody.

Czy możesz wymienić każdy składnik swojej szczepionki? Przypuszczalnie nie.

Czy potrafisz przewidzieć fizyczne efekty każdego z tych składników? NIE.

Czy potrafisz przewidzieć konsekwencje połączenia tych składników? NIE.

Czy zaoferowałeś, że osobiście weźmiesz pełną odpowiedzialność za zapłacenie za jakiekolwiek

zaszkodzić szczepionce? NIE.

Dlatego nie masz najmniejszego autorytetu ani przywileju
do przymusowego podawania szczepionek.

Jeśli nie zaprzestaniecie natychmiast wszelkiej groźby szczepień przeciwko mnie

i mojej rodziny, nie mogę zapewnić wam bezpieczeństwa.

- - - - -
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