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Dowody milionów zgonów i poważnych zdarzeń niepożądanych

w wyniku eksperymentalnych jonów wstrzykiwanych w COVID-19

DAV IDJ OHN S LUB ENS EN & DR. VL AD IM IR ZE L ENKO MD

ZAMIAR
Celem tego raportu jest udokumentowanie, jak miliony ludzi na całym świecie zmarły i wystąpiły setki 

milionów poważnych zdarzeń niepożądanych po wstrzyknięciach eksperymentalnej terapii genowej 

mRNA. Ujawniamy też realne zagrożenie bezprecedensowego ludobójstwa.

FAKTY
Staramy się przedstawiać wyłącznie fakty naukowe i trzymać się z dala od bezpodstawnych twierdzeń. Dane są jasne i 

weryfikowalne. Dla wszystkich przedstawionych informacji można znaleźć ponad sto odnośników, które stanowią 

punkt wyjścia do dalszych badań.

KOMPLIKACJA
Dane sugerują, że możemy być obecnie świadkami największego zorganizowanego masowego morderstwa w historii 

naszego świata. Powaga tej sytuacji zmusza nas do zadania krytycznego pytania: czy staniemy w obronie miliardów 

niewinnych ludzi? A może pozwolimy na osobisty zysk zamiast sprawiedliwości i będziemy współwinni? Sieci 

prawników na całym świecie przygotowują pozwy zbiorowe w celu ścigania wszystkich, którzy służą tej przestępczej 

agendzie. Wszystkim, którzy do tej pory byli współwinni, mówimy: jest jeszcze czas, aby się odwrócić i opowiedzieć się 

po stronie prawdy. Proszę dokonać właściwego wyboru.

NA CAŁYM ŚWIECIE

Chociaż niniejszy raport koncentruje się na sytuacji w Stanach Zjednoczonych, odnosi się również do reszty świata, ponieważ 

na całym świecie stosuje się ten sam rodzaj eksperymentalnych zastrzyków o podobnej śmiertelności – i porównywalnych 

systemach korupcji w celu ukrycia tych liczb. Dlatego zachęcamy wszystkich na całym świecie do udostępniania tego raportu. 

Niech to będzie wezwaniem do przebudzenia dla całej ludzkości.
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CO NAJMNIEJ 5 RAZY WIĘCEJ ŚMIERCI

CDCWHISTLEBLOWERSIGNS SWORNAFIDAVIT

VZ danych AERS z amerykańskiego CDC wynika, że   już od 17 września 2021 r1 437 273 osób

doznała zdarzeń niepożądanych, w tym udaru mózgu, niewydolności serca, zakrzepów krwi, zaburzeń pracy mózgu, 

drgawek, drgawek, stanów zapalnych mózgu i rdzenia kręgowego, zagrażających życiu reakcji alergicznych, chorób 

autoimmunologicznych, zapalenia stawów, poronienia, bezpłodności, nagłego osłabienia mięśni, głuchoty, ślepota, 

narkolepsja i katapleksja. CDC informuje o astronomicznej liczbie poważnych skutków ubocznychZginęło 31 470 osób

w wyniku otrzymania eksperymentalnych zastrzyków. Jednak ekspert CDC ds. Wykrywania oszustw związanych z 

opieką zdrowotną zbadał to i doszedł do szokującego odkrycia, że   liczba zgonów jest co najmniej pięć razy wyższa niż 

przyznaje CDC. W rzeczywistości, w swoim początkowym komunikacie do profesora medycyny, dr Petera 

McCullougha, ta demaskatorka powiedziała, że   liczba zgonów jest dziesięciokrotnie wyższa. Ekspert CDC ds. 

wykrywania oszustw zdrowotnych podpisała oświadczenie, w którym przedstawiła swoje ustalenia. Starannie 

dobierała sformułowania'...niedoszacowane przez akonserwatywny czynnikco najmniej pięć',ale jak ujawniła 

początkowo, współczynnik może również wynosić dziesięć. Oto fragment oświadczenia:1

„W ciągu ostatnich 25 lat opracowałem ponad 100 różnych algorytmów wykrywania oszustw związanych z 

opieką zdrowotną. ... Kiedy szczepionka COVID-19 wyraźnie została powiązana ze śmiercią i krzywdą pacjenta, 

byłem skłonny zbadać tę sprawę. Według mojej profesjonalnej oceny baza danych VAERS (system zgłaszania 

zdarzeń niepożądanych szczepionek), choć niezwykle przydatna, jest niedostatecznie zgłaszana przez

konserwatywny współczynnik co najmniej 5 . ... i ocenili, że liczba zgonów występujących w ciągu 3 dni po 

szczepieniu jest o jeden czynnik wyższa niż zgłoszona w VAERSco najmniej 5.

Według tego eksperta CDC ds. wykrywania oszustw zdrowotnych 

liczba zgonów poszczepiennych w USA nie wynosi 31 470

ale gdzieś między 150 000 a 300 000.

CDC znacznie zaniża również inne zdarzenia niepożądane, takie jak ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja). 

Organizacja Informed Consent Action Network (ICAN) poinformowała, że   badanie wykazało, jaka jest 

rzeczywista liczba anafilaksji50 do 120 razy więcejniż twierdzi CDC.2, 3Ponadto prywatny badacz przyjrzał się 

bliżej bazie danych VAERS i spróbował wyszukać konkretne identyfikatory przypadków. Znalazł niezliczone 

przykłady, w których oryginalne zapisy zgonów zostały usunięte, aw niektórych przypadkach liczby zostały 

zmienione w celu uzyskania łagodniejszych reakcji. On mówi:
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„Analiza wszystkich numerów przypadków mówi nam teraz, że brakuje około 150 000 przypadków, 

które były, a których już nie ma”. Pytanie brzmi, czy to wszyscy zgony?4

Jak przestępcze jest CDC, zostało również ujawnione kilka lat temu, kiedy naukowcy badali związek 

między szczepionkami a autyzmem. Odkryli, że rzeczywiście istnieje bezpośredni związek. Co więc zrobiło 

CDC? Wszyscy badacze zebrali się i pośrodku pokoju ustawiono duży kosz na śmieci. Wrzucili do niej 

wszystkie dokumenty, które wykazały związek między autyzmem a szczepieniami. W ten sposób dowody 

zostały zniszczone. Następnie w Pediatric opublikowano tak zwany artykuł „naukowy”, w którym 

stwierdzono, że szczepienia nie powodują autyzmu. Jednak czołowy naukowiec w CDC, William 

Thompson, ujawnił tę zbrodnię. Publicznie przyznał:

„Byłem zaangażowany we wprowadzanie w błąd milionów ludzi na temat możliwych negatywnych skutków ubocznych 

szczepionek. Kłamaliśmy na temat wyników badań naukowych.5

Najgorszym przykładem przestępczej metodologii stosowanej do ukrywania zgonów poszczepiennych jest fakt, że 

CDC nie bierze pod uwagę osoby zaszczepionej wcześniej niż dwa tygodnie po drugim zastrzyku. Oznacza to, że 

każdy, kto umrze w ciągu tygodni przed lub dwa tygodnie po drugim zastrzyku, jest uważany za zgony nieszczepione i 

dlatego nie jest liczony jako zgony poszczepienne. W ten sposób mogą zignorować zdecydowaną większość zgonów 

po wstrzyknięciu. Jest to metoda nr 1 stosowana w krajach na całym świecie w celu ukrycia niezliczonej liczby zgonów 

spowodowanych szczepionkami.6,7

300 000 NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ

NOWOCZESNE SKRYJE TYSIĄCE TYSIĘCY RAPORTÓW

Ainformator z firmy Moderna wykonał zrzut ekranu z wewnętrznym komunikatem firmowym oznaczonym

„Poufne – tylko do dystrybucji wewnętrznej”, pokazujące, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy zgłoszono 300 000 

zdarzeń niepożądanych:

„Umożliwiło to zespołowi skuteczne zarządzanie około 300 000 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i 30 000 próśb o 

informacje medyczne w ciągu trzech miesięcy w celu wsparcia globalnego wprowadzenia na rynek ich szczepionki 

przeciwko COVID-19”.8
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ZMARŁO 50 000 ZASZCZEPIONYCH MEDICARE

u. S . ŚMIERĆPRAWDOPODOBNA 2 5 0 , 0 0 0

Aadwokat Thomas Renz otrzymał informacje od demaskatora w Centers for Medicare &

Usługa Medicaid (CMS), która ujawnia, w jaki sposóbZginęło 48 465 osóbkrótko po otrzymaniu 

zastrzyków. Podkreślił, że te liczby zgonów dotyczą zaledwie 18% populacji USA.9Jeśli zastosujemy to do 

całej populacji USA, oznaczałoby to śmiertelność ± 250 000. Inne czynniki również odgrywają oczywiście 

rolę, takie jak wiek pacjentów Medicare i młodsi członkowie narodu amerykańskiego, więc nie możemy po 

prostu ekstrapolować tego na całą populację USA. Ale widzimy, że dzieje się coś bardzo poważnego.

PODANO MNIEJ NIŻ 1%.

RZECZYWISTA LICZBA JEST 1 0 0 XWYŻSZA

AJuż te informacje pokazują nam, że liczba zdarzeń niepożądanych i zgonów jest ogromna

co się mówi społeczeństwu. Sytuacja jest jednak nadal znacznie gorsza, niż większość z nas może sobie nawet 

wyobrazić. Słynny raport Lazarusa z Harvard Pilgrim Health Care Inc. w 2009 r. ujawniło, że ogólnie zgłaszanych 

jest tylko 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami:10

„Zdarzenia niepożądane związane z lekami i szczepionkami są powszechne, ale niedostatecznie zgłaszane. Chociaż 

25% pacjentów ambulatoryjnych doświadcza działań niepożądanych leków, mniej niż 0,3% wszystkich działań 

niepożądanych leków i 1-13% poważnych zdarzeń jest zgłaszanych do Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Podobnie,

zgłaszanych jest mniej niż 1% działań niepożądanych szczepionki '

Według tego badania liczbę zdarzeń niepożądanych i zgonów należy pomnożyć przez współczynnik 100, aby 

zrozumieć rzeczywistą częstość występowania poważnych urazów poszczepiennych.

PRZYCZYNY ZANIŻENIA ZGŁOSZEŃ

LUDNOŚĆ ZMIENIONA

TPowodem, dla którego zgłaszanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych, jest przede wszystkim to, że większość z nich

populacji nie jest świadoma istnienia systemów zgłaszania urazów poszczepiennych. Po drugie,
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przemysł farmaceutyczny prowadził przez ostatnie dziesięciolecia nieubłaganą wojnę medialną przeciwko wszystkim 

ekspertom medycznym, którzy próbowali informować opinię publiczną o zagrożeniach związanych ze szczepionkami. Jedną z 

zastosowanych strategii jest wyzwiska, a negatywna etykieta „antyszczepionkowiec” została wybrana, aby zawstydzić i 

obwiniać wszystkich naukowców, lekarzy i pielęgniarki, którzy mówią o zniszczeniach spowodowanych przez szczepienia.

Z powodu tej przestępczej kampanii agresywnego tłumienia danych o zdarzeniach niepożądanych większość 

populacji nie ma pojęcia, że   szczepionki mogą w ogóle wyrządzić jakąkolwiek szkodę.

Rozpowszechniona propaganda firm produkujących szczepionki, które wykorzystują agencje rządowe jako swoją główną karuzelę, po 

prostu wmawiała ludzkości przez dziesięciolecia, że   zdarzenia niepożądane są bardzo rzadkim zjawiskiem. Kiedy zaszczepione osoby 

cierpią z powodu poważnych zdarzeń niepożądanych, nawet nie przychodzi im do głowy, że może to być spowodowane 

wcześniejszymi zastrzykami, i oczywiście nie zgłaszają tego jako takiego.

W czasie obecnego światowego kryzysu ataki na ekspertów medycznych, którzy ostrzegają przed 

szczepionkami, osiągnęły jeszcze wyższy poziom. Eksperci medyczni są teraz całkowicie usuwani ze wszystkich 

mediów społecznościowych, ich strony internetowe są obniżane przez Google, usuwane są całe kanały 

YouTube, wielu straciło pracę, aw niektórych krajach eksperci medyczni zostali aresztowani w celu zatajenia 

prawdy o eksperymentalnych zastrzykach covidowych.

Kilka krajów określa teraz naukowców, którzy wypowiadają się przeciwko szczepionkom, jako 

„krajowych terrorystów”. Oczywiste jest, że przestępczy kartel szczepionkowy musi zastosować wszelkie 

środki, aby stłumić to, co dzieje się z tymi zastrzykami.

W rezultacie niezliczeni lekarze boją się zgłaszać zdarzenia niepożądane, co dodatkowo przyczynia się do 

niedostatecznego zgłaszania tych skutków ubocznych. Dodatkowo, ilość informacji naukowych ostrzegających 

przed tymi niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi, oraz liczba ekspertów medycznych ostrzegających 

ludzkość, jest tak przytłaczająca i niemal wszechobecna - pomimo agresywnych prób ich uciszenia - że 

praktycznie niemożliwym jest aby jakikolwiek lekarz nie został przynajmniej w pewnym stopniu świadomi 

ryzyka, jakie podejmują, podając nieprzetestowany zastrzyk modyfikujący DNA, nawet nie informując swoich 

pacjentów o tym, co jest wstrzykiwane do ich organizmu. Jeśli następnie zobaczą, jak ich pacjenci umierają lub 

stają się niepełnosprawni na całe życie, naturalnie boją się pociągnięcia do odpowiedzialności i dlatego mają 

jeszcze jedną motywację, by nie zgłaszać zdarzeń niepożądanych.

Wreszcie: wielu pracowników służby zdrowia otrzymuje zachęty finansowe do promowania szczepionek. Na przykład 

w Wielkiej Brytanii pielęgniarki dostają 10 funtów za igłę wkłutą w dziecko. To kolejny powód, dla którego nie 

zgłaszają zdarzeń niepożądanych.
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250 000 KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH SZCZEPIONEK

FACEBOOK UDOSTĘPNIA WYDARZENIA TSUAM IOFADVERSEETS

Alokalna stacja ABC News opublikowała na Facebooku prośbę o podzielenie się swoimi historiami

nieszczepionych bliskich, którzy zmarli. Chcieli zrobić o tym reportaż. To, co się stało, było zupełnie 

nieoczekiwane. W ciągu pięciu dni ponad 250 000 osób opublikowało komentarze, ale nie na temat 

niezaszczepionych bliskich. Wszystkie komentarze mówią o zaszczepionych bliskich, którzy zmarli wkrótce 

po wstrzyknięciu lub są niepełnosprawni na całe życie. 250 000 komentarzy ujawnia szokującą falę 

zgonów wśród ludności i rozdzierające serce cierpienie, jakie powodują te zastrzyki. Post został już 

udostępniony 200 000 razy, a ta liczba...11
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Zwróćcie uwagę w ostatnim komentarzu, jak pani mówi, że wszyscy w szpitalu boją się zgłosić

jest to reakcja na szczepionkę, a inna osoba mówi, że „lekarze nie mogą tego zgłosić”.

To dowód na to, co wyjaśniłem wcześniej: większość lekarzy jest albo zbyt przerażona, by zgłaszać zdarzenia 

niepożądane, albo po prostu jest skorumpowana. To powoduje, że prawdziwe rozpowszechnienie urazów 

poszczepiennych pozostaje ukryte przed światem, co jest mocnym dowodem z życia wziętym na to, co ujawnił raport 

Lazarus: tylko 1% urazów poszczepiennych jest zgłaszanych władzom. Ponad 250 000 komentarzy pokazuje, że kiedy 

ludzie znajdą miejsce do zgłaszania cierpienia spowodowanego zastrzykami, widzimy tsunami…
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PODSUMOWANIE ŚMIERCI PO SZCZEPIONKACH

ITISFARWORSETHANWETHI NK

✔VAERS opublikował 1 437 273 zdarzeń niepożądanych, w tym 31 470 zgonów na dzień 7 października 2022 r.

✔Ekspert CDC mówi, że liczba zgonów jest co najmniej pięciokrotnie, a być może nawet dziesięciokrotnie wyższa

✔Sygnalista z Centers for Medicare & Medicaid Service (CMS) ujawnił, jak prawie
Od zastrzyków zmarło 50 000 osób. Stanowią one tylko 20% populacji USA, co oznacza

że jeśli zastosować te dane do całej populacji, zmarło 250 000 osób

✔150 000 zgłoszeń zostało odrzuconych lub usuniętych przez system VAERS

✔Rzeczywista liczba anafilaksji jest od 50 do 120 razy wyższa niż twierdzi CDC

✔Każdy, kto umrze przed dwoma tygodniami po drugim zastrzyku, nie jest uważany za zgon poszczepienny,
co powoduje, że większość wczesnych zgonów poszczepiennych jest ignorowana

✔Moderna otrzymała ponad 300 000 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w ciągu zaledwie trzech miesięcy

✔Z raportu Lazarus wynika, że   tylko 1% zdarzeń niepożądanych jest zgłaszanych przez opinię publiczną

✔Większość społeczeństwa nie jest świadoma istnienia systemów, w których może dokonywać zgłoszeń

zdarzenia niepożądane szczepionki

✔Agresywna cenzura i propaganda informowały opinię publiczną, że zdarzenia niepożądane są rzadkie, co powoduje, że 

ludzie nie rozumieją, w jaki sposób ich problemy zdrowotne wynikają z przeszłych zastrzyków

✔Zawstydzanie i obwinianie lekarzy, którzy mówią coś przeciwko szczepionkom, powodują
wielu członków społeczności medycznej, aby uniknąć zgłaszania zdarzeń niepożądanych

✔Strach przed pociągnięciem do odpowiedzialności po podaniu zastrzyku, który zabił lub spowodował kalectwo pacjentów,

dodatkowo uniemożliwia personelowi medycznemu zgłaszanie tego

✔Po zaakceptowaniu zachęt finansowych do promowania i podawania szczepionek przeciwko covidowi, również się zatrzymuje

personelu medycznego przed zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych

✔Nastawieni na zysk producenci szczepionek mają wszelkie powody, by nie zgłaszać zniszczenia swoich szczepionek

powodują niesprawdzone produkty eksperymentalne

✔Ponad 250 000 użytkowników Facebooka komentuje zgony i poważne obrażenia poszczepienne
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MILLI NA SOFD EA TH NA CAŁYM ŚWIECIE

Według danych naukowych zgłaszanych jest mniej niż 1% urazów 
poszczepiennych. A z tego 1% większość doniesień jest nawet ukrywana przez 
władze. Wprowadzili systemy, aby ignorować większość zgonów 
poszczepiennych. Łącząc te fakty z danymi ujawnionymi przez demaskatorów 
rządowych, widzimy, że w Stanach Zjednoczonych setki tysięcy zmarło z powodu 
zastrzyków. Ponieważ reszta świata używa tych samych zastrzyków, wiemy, że w 
skali globalnej liczba zgonów poszczepiennych to bez wątpienia miliony.

To tylko krótkotrwałe tsunami zdarzeń niepożądanych. Bill Gates, wiodący światowy 
sprzedawca szczepionek i siła napędowa światowego rozwoju szczepionek, 
powiedział w wywiadzie dla BBC, że większość zdarzeń niepożądanych pojawia się 
dopiero po dwóch latach, dlatego opracowywanie szczepionek zwykle zajmuje wiele 
lat. Oznacza to, że fale zgonów i kalectwa w nadchodzących latach będą wykładniczo 
większe. Szczególnie dlatego, że ludności narzuca się coraz więcej zastrzyków 
przypominających i wdraża się paszporty szczepionkowe.

ŚWIATOWI EKSPERCI OSTRZEGAJĄ LUDZKOŚĆ

WIODĄCY NAUKOWCY SU EGRAVEOSTRZEŻENIA

Tjego alarmujące dane prowadzą światowych ekspertów, takich jak laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, dr Luc Montagnier,

wydać poważne ostrzeżenie, że stoimy obecnie w obliczu największego ryzyka światowego ludobójstwa w 

historii ludzkości.12Nawet wynalazca technologii mRNA, dr Robert Malone, ostrzega przed tymi 

zastrzykami, które wykorzystują jego technologię.13,14Sytuacja jest tak poważna, że   były wiceprezes i 

główny naukowiec firmy Pfizer, dr Mike Yeadon, wystąpił, aby ostrzec ludzkość przed tymi niezwykle 

niebezpiecznymi zastrzykami. Jeden z jego najbardziej znanych filmów nosi tytuł „Ostateczne 

ostrzeżenie”.15Inny światowej sławy naukowiec, Geert Vanden Bossche, były szef Biura Rozwoju 

Szczepionek w Niemczech i Dyrektor Naukowy w Univac, również ryzykuje swoje imię i karierę, odważnie 

wypowiadając się przeciwko podawaniu szczepionek covidowych. Twórca szczepionki ostrzega, że

zastrzyki mogą osłabić odporność zaszczepionych, czyniąc ich podatnymi na każdy nowy wariant.16,

17Osoby, które przeżyły holokaust podczas II wojny światowej, napisały do   Europejskiej Agencji Leków, 

domagając się zaprzestania zastrzyków, które uważają za nowy holokaust.18
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ŚMIERCI ZWIĄZANE ZE SZCZEPIONKAMI NA CAŁYM ŚWIECIE

TE SAMEGOESFORNACJE NA CAŁYM ŚWIECIE

TOpisana przez nas sytuacja w Stanach Zjednoczonych ilustruje zniszczenia spowodowane tymi zastrzykami.

Dotkniemy krótko kilku innych krajów, aby udowodnić, że sytuacja w Ameryce nie jest wyjątkowa.

UNIA EUROPEJSKA

Iw Unii Europejskiej (która składa się tylko z 27 z 50 krajów europejskich) oficjalne raporty

EudraVigilance oficjalnie przyznaje, że na dzień 18 sierpnia 2021 r. ok. 22 000 osób zmarło, a 2 miliony 

doznało skutków ubocznych, z czego 50% to poważne.19, 20Co to są poważne obrażenia?

„Może być sklasyfikowane jako »poważne«, jeżeli odpowiada zdarzeniu medycznemu, które powoduje śmierć, zagraża 

życiu, wymaga hospitalizacji w szpitalu, skutkuje innym stanem ważnym z medycznego punktu widzenia lub 

przedłużeniem istniejącej hospitalizacji, skutkuje trwałą lub znaczną niepełnosprawnością lub niezdolnością, lub jest 

wrodzoną anomalią/wadą wrodzoną”.

W Holandii, jednym z najmniejszych krajów w Unii Europejskiej, pozaparlamentarna komisja badawcza 

utworzyła platformę, na której obywatele mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia poszczepienne. To nie 

jest inicjatywa rządu i nie spotkała się z zainteresowaniem mediów. Większość holenderskiej populacji 

jest zatem nieświadoma jego istnienia. Jednak pomimo ograniczonego wpływu ta prywatna inicjatywa 

otrzymała już doniesienia2625 zgonów i 3230 uszczerbków na zdrowiu, często trwale 

unieruchamiających ludzi.21

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Skrótko przed rozpoczęciem krajowej kampanii szczepień, MHRA (Medicines and Healthcare

Products Regulatory Agency) opublikowała następującą prośbę:

„MHRA pilnie poszukuje narzędzia programowego opartego na sztucznej inteligencji (AI) do przetwarzania danych

spodziewana duża liczba działań niepożądanych szczepionki COVID-19(ADR) i upewnić się, że żadne szczegóły z tekstu 

reakcji ADR nie zostały pominięte”.22

Rząd brytyjski opublikował raport z pierwszej serii zdarzeń niepożądanych, w tym ślepoty, udarów, 

poronień, niewydolności serca, paraliżu, chorób autoimmunologicznych i innych. Niedługo po pierwszym
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fala szczepień się skończyłaZgłoszono 100 000 zdarzeń niepożądanych, w tym 1260 przypadków 

utraty wzroku (w tym całkowitej ślepoty).Pierwsza część raportu wychwala szczepionki jako najlepszy 

sposób ochrony ludzi przed COVID-19, a następnie pokazuje niewiarygodne zniszczenia, jakie powodują 

te szczepionki. Hipokryzja poraża.23, 24

Również w Wielkiej Brytanii liczba poronień wzrosła o 366% w ciągu zaledwie sześciu tygodni wśród zaszczepionych matek.25

Co więcej, brytyjski Urząd Statystyk Narodowych nieumyślnie to ujawniłW ciągu 21 dni od zastrzyku 

zmarło 30 305 osób, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2021 r.26A brytyjski naukowiec z 35-letnim 

doświadczeniem przeprowadził dogłębną analizę brytyjskiego systemu zgłaszania żółtych kart i stwierdził, 

że jest on niewiarygodny.27

„Możemy stwierdzić, że system zgłaszania żółtej karty może dostarczyć pewnych ograniczonych informacji, które 

mogą być przydatne do ostrzegania brytyjskiej opinii publicznej o możliwych niepożądanych skutkach szczepionek 

COVID-19. Jednak początkowa koncepcja schematu jako przedsięwzięcia czysto opisowego, a nie eksperymentalnego, 

oznacza tonie może odnosić się do rzeczywistych problemów, które mają kluczowe znaczenie dla brytyjskiej 

opinii publicznej.Kwestie te dotyczą tego, czy istnieją związki przyczynowe między szczepieniem szczepionkami PF i 

AZ a poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak śmierć, a jeśli tak, to jaka jest skala tych skutków”.

IZRAEL

TIzraelski Komitet Ludowy to zespół lekarzy, prawników, kryminologów, epidemiologów i

badacze akademiccy, zdeterminowani do przeprowadzenia dochodzenia, dochodzenia i ujawnienia z 

korzyścią dla społeczeństwa. Chociaż są stosunkowo nieznaną grupą, nadal otrzymywali3754 raportów, 

w tym ponad 480 zgonów,od 5 sierpnia 2021 r.28IPC stwierdza, że   liczby te reprezentują jedynie 2-3% 

rzeczywistej częstości występowania w populacji, co oznacza, że   liczba zgonów w Izraelu jest około 48 

000, a zdarzenia niepożądane około 375 400.

Również w Izraelu statystyki z Worldometers.info pokazują ogromny wzrost liczby zgonów, gdy rozpoczęły się 

szczepienia. Przed rozpoczęciem szczepień w Izraelu prawie nie było codziennych zgonów z powodu COVID-19. Po 

rozpoczęciu szczepień dzienna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z1-3 do 75-100 zgonów dziennie!
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Ajest inna izraelska strona internetowa, która informuje o urazach poszczepiennychSeethetruth.club/covid-19-vaccine-ofiary

gdzie widać szybko rosnącą liczbę świadectw osób, które bardzo ucierpiały od strzału. W USA podobna 

strona internetowa o nazwie1000covidstories.com pokazuje coraz większą liczbę filmów od osób, które 

zmarły lub miały poważne reakcje na zastrzyki covidowe. Również strona internetowa tzw 

TheCovidWorld.com pokazuje osobiste historie wielu ludzi, którzy zginęli od strzałów. Musimy 

zrozumieć, że nic takiego nie zdarzyło się nigdy wcześniej w historii, kiedy tysiące ludzi zgłosiło się, by 

podzielić się swoim cierpieniem po szczepieniu. Powodem, dla którego ludzie to robią teraz, jest to, że ich 

niepożądane reakcje wcale nie są, jak twierdzą przestępcze agencje „zdrowotne”, „bólami głowy, 

zawrotami głowy i objawami grypopodobnymi”. Reakcje są niezwykle ciężkie, często powodujące 

kalectwo na całe życie. Urazy są w rzeczywistości tak poważne, że ludzie na całym świecie występują, aby 

ostrzec ludzkość.

BRAZYLIA

In Brazylia to oficjalna liczba zgonów poszczepiennych32.000 w okresie 5 miesięcy. Raport został opublikowany

na uol.com.br, która podobno ma mniej więcej taką samą liczbę odsłon jak CNN.com, zgodnie z danymi z 

PodobneWeb. Pomimo tak dużej liczby zgonów po szczepieniu, w raporcie czytamy: „Szczepienia nadal są 

najlepszym sposobem kontrolowania choroby”.29
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NAUKA POTWIERDZA SZKODLIWOŚĆ SZCZEPIONEK

UDARY , ZAwały SERCA , RAK , . . .

ABadanie przeprowadzone przez University of San Francisco lub Salk Institute pokazuje, że szczepionki zamieniają 

ludzkie ciało w fabrykę białek kolczastych, wytwarzając biliony kolców, które powodują skrzepy krwi, które powodują 

udary i zawały serca.30Inne badanie potwierdza, w jaki sposób szczepionki mogą powodować śmiertelne zakrzepy 

krwi, które z kolei powodują zawały serca i udary mózgu.31,32New England Journal of Medicine pokazuje, jak 

szczepionki powodują zapalenie serca,33w tym samym czasopiśmie opublikowano badanie dotyczące dramatycznego 

wzrostu liczby poronień.34Kilka badań dowodzi rzeczywistości wzmocnienia zależnego od przeciwciał.35,36,37Potwierdza 

się również występowanie niepłodności i zmniejszonej liczby plemników.38,39Wreszcie badanie wykazało, że zastrzyki 

powodują raka.40A to tylko kilka przykładów...

ZWOLNIONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRODUCENT NOVACCINE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

IW ostatnich dziesięcioleciach podpisano kilka oficjalnych umów rządowych w krajach na całym świecie,

które zapewniają każdemu producentowi szczepionek 100% ochronę przed wszelką odpowiedzialnością. Nie ma znaczenia jak

wiele zniszczeń, jakie powodują ich produkty, nikt nie ma możliwości ucieczki. Co więcej, żadne 

ubezpieczenie zdrowotne nigdy nie pokryje kosztów wynikających z uszkodzenia szczepionki. Po prostu 

nie zwracają zaszczepionych, gdy wpadną w tarapaty. Jednak… te same rządy, które odmawiają ochrony 

przed możliwym zniszczeniem zdrowia, życia i bliskich, nakazują te śmiercionośne zastrzyki i wymagają 

ich na zakupy, podróże, spotkania, a nawet usługi bankowe.

CZY INIEKCJE W OGÓLE DZIAŁAJĄ?

URZĘDNICY ZDROWIA MÓWIĄ, ŻE YARENIESKUTECZNE

Wświatowej sławy twórca szczepionek dr Geert Vanden Bossche MVD ostrzega, że   te zastrzyki

zniszczyć układ odpornościowy organizmu, czyniąc zaszczepionych podatnymi na każdy nowy wariant 

choroby.41Mówi też:
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„Kampanie masowych szczepień podczas pandemii wysoce zakaźnych wariantów nie kontrolują przenoszenia 

wirusa. Zamiast przyczyniać się do budowania odporności zbiorowiskowej, dramatycznie opóźniają naturalne 

ustanowienie odporności zbiorowiskowej. Właśnie dlatego trwające kampanie powszechnych szczepień są 

absolutnie szkodliwe dla zdrowia publicznego i globalnego”.42

Laureat nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, dr Luc Montagnier, alarmuje, że te szczepionki tworzą 

niebezpieczne nowe warianty.43A w Izraelu statystyki wyraźnie pokazują dramatyczny wzrost liczby 

zgonów z powodu COVID-19 po rozpoczęciu szczepień (patrz wcześniej w tym raporcie). Premier Izraela 

Naftali Bennet mówi nawet, że najbardziej zagrożeni są teraz ci, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki.

44

W kraju wyspiarskim Seszele prawie nie było zgonów z powodu COVID-19, ale kiedy zaczęli szczepić 

populację, liczba zgonów wzrosła stukrotnie.

IW Australii młodej parze odmówiono dostępu do ich nowonarodzonego dziecka przez osiem dni

były w pełni zaszczepione. Główny urzędnik ds. zdrowia z Australii, dr Jeannette Young, podała 

następujące odkrywcze wyjaśnienie tej nieludzkiej sytuacji:45

„Tylko dlatego, że jesteś zaszczepiony, nie oznacza, że     nie zostaniesz zarażony. Dlatego nie 

mogliśmy pozwolić tej rodzinie odwiedzić ich dziecka”.
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Anthony Fauci również wyraził się jasno: „CDC rozważa wprowadzenie obowiązku noszenia masek dla zaszczepionych”,46

„zaszczepieni coraz częściej mają pozytywny wynik testu na covid, dlatego będą musieli nadal nosić maski”,47

„szczepieni nadal muszą unikać jedzenia w restauracjach”,48a „osoby zaszczepione są nosicielami wariantu Delta w 

takim samym stopniu jak osoby nieszczepione”.49Więc według Fauciego szczepionki nic nie dają. Mimo to nalega, aby 

nakazać te bezużyteczne zastrzyki na czas podróży.50To samo publicznie stwierdził premier Wielkiej Brytanii Boris 

Johnson, który powiedział:51

„Czy mogę teraz spotykać się z przyjaciółmi i członkami rodziny w pomieszczeniach, jeśli są zaszczepieni? Tam 

obawiam się, że odpowiedź brzmi nie, bo jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, wciąż jesteśmy bardzo w świecie, w 

którym można spotykać się z przyjaciółmi i rodziną na świeżym powietrzu, pod rządami sześciu, czyli dwóch 

gospodarstw domowych. I nawet jeśli twoi przyjaciele i członkowie rodziny mogą zostać zaszczepieni, szczepionki nie 

dają 100% ochrony i dlatego musimy być ostrożni”.

Artykuł naukowy opublikowany w „Trends in Internal Medicine” dr J. Bar Classen nosi tytuł:52

„Udowodniono, że amerykańskie szczepionki przeciwko COVID-19 powodują więcej szkody niż pożytku na podstawie kluczowych danych z badań klinicznych 

przeanalizowanych przy użyciu właściwego naukowego punktu końcowego,“Wszystkie przyczyny ciężkiej zachorowalności”'

Nawet CDC przyznało, że zastrzyki nie zapewniają żadnej ochrony przed wariantami Delta i nadchodzącymi wariantami, a 

zatem wszystkie środki covidowe muszą pozostać na miejscu.53A mimo to upierają się, że wszyscy muszą zostać zaszczepieni. 

Główny urzędnik ds. zdrowia w Nowej Południowej Walii w Australii powiedział, że musimy przygotować się na życie z ciągłym 

cyklem trwających zastrzyków przypominających covid w dającej się przewidzieć przyszłości.54

Główny lekarz Moderny, dr Tal Zaks, powiedział, że szczepionki nie przywracają normalnego życia.55

Potwierdził to dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom, który powiedział:56

„Szczepionka sama w sobie nie zakończy pandemii. Nadzór będzie musiał być kontynuowany, ludzie nadal 

będą potrzebować testów, izolacji i opieki. Kontakty nadal będą musiały być śledzone i poddawane 

kwarantannie, społeczności nadal będą wymagały zaangażowania”.

Badanie przeprowadzone przez The Lancet wykazało, że wariant Delta jest swobodnie przenoszony wśród zaszczepionych.57

Zostało to potwierdzone w badaniu, które wykazało, że w lipcu 2021 r., po wielu dużych wydarzeniach publicznych w mieście 

Barnstable County w stanie Massachusetts, zidentyfikowano 469 przypadków COVID-19 wśród mieszkańców Massachusetts, 

którzy podróżowali do miasta w dniach 3–17 lipca; 346 (74%) wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych.58
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STWÓR Z MACKAMI

ŻYWE ORGANIZMY W ACCINES

DR. Carrie Madej zbadała pod mikroskopem fiolki ze szczepionkami firm Moderna i Johnson & Johnson

z 400-krotnym powiększeniem. To, co zobaczyła, zszokowało ją...

W obu fiolkach znajdował się żywy organizm z mackami. To stworzenie porusza się i podnosi.68A

Widok tego i myśl, że te nieznane, podobne do ośmiornic stworzenia są wstrzykiwane milionom dzieci na 

całym świecie, doprowadziła dr Madeja do płaczu.

SAMOMONTUJĄCE SIĘ NANOBOTY

CZYM SEKRETNIE BYĆ W TWOIM CIAŁO?

DR. Madej zaobserwował również kawałki grafenu w fiolkach, a także samoorganizujące się nanocząsteczki. The

cząsteczki zbliżały się do siebie i tworzyły bardziej złożone struktury. To samo ujawnił dr Zandre Botha z 

Republiki Południowej Afryki. Przestudiowała kilka fiolek szczepionek przy użyciu różnych metod,

a to, co znalazła, jest po prostu zbyt dziwaczne, by wyrazić to słowami. Podobnie jak dr Carrie Madej widziała złożone 

samoorganizujące się nanoboty.69CSpójrz na poniższe mikrofotografie...
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Wrodzaj diabolicznego programu jest potajemnie wdrażany poprzez wstrzykiwanie tego rodzaju samoorganizacji

nanobotów do ciał milionów ludzi? I dlaczego tak wiele agencji informacyjnych i tak zwanych 

weryfikatorów faktów robi nadgodziny, aby zaprzeczyć tym oczywistym, niezaprzeczalnym odkryciom? 

Jaki jest naprawdę cel tych zastrzyków, które są tak mocno narzucane całej ludzkości? I dlaczego 

wszystkie rządy na całym świecie współpracują z tym planem? Za potajemnym wstrzykiwaniem tego 

rodzaju nanotechnologii ludzkości najwyraźniej kryje się nikczemny plan. Co to jest? Kto odważy się zadać 

te pytania i znaleźć odpowiedzi?
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NIEBEZPIECZNE TOKSYNY

GRAPHENEZMIENIA POLE TROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNETYCZNE

TŚwiatowej sławy biofizyk Andreas Kalcker odkrył, że szczepionki zawierają duże ilości

ilości tlenku grafenu (do 95% części stałych).

Ostrzega, że   tlenek grafenu wstrzykiwany ludziom zmienia ich pole elektromagnetyczne, co 

zaburza normalne funkcjonowanie ich narządów.65

„To, co nas niepokoi, to skutki uboczne, jakie ma. Nie jest to opisane w medycynie, ale jest opisane w 

mojej dziedzinie, biofizyce. Co się dzieje? Ciało potrzebuje swoich zdolności elektromolekularnych do 

pracy. Serce bije, ponieważ istnieje pole magnetyczne, które następnie wytwarza energię elektryczną do 

pompowania i wszystkiego innego. Grafen całkowicie zmienia nasze pole elektromagnetyczne, co nigdy 

wcześniej nie miało miejsca. To, co widzimy, to coś „in vivo” z pewnymi dramatycznymi efektami. 

Oglądaliśmy wiele filmów o ludziach, którzy umierają po szczepieniach. Widzisz spazmy ludzi. Te skurcze 

mają na przykład bardzo określone częstotliwości i są takie same we wszystkich rodzajach skurczów.

Te skurcze wskazują na zakłócenie ludzkich pól elektromagnetycznych.

Obecność tlenku grafenu, wśród innych toksycznych materiałów, takich jak aluminium, kapsydy LNP, PEG i pasożyty w 

szczepionkach została dodatkowo potwierdzona przez dr Roberta Younga.66,67Klub Naukowca opublikował również 

raport z mikrofotograficznymi dowodami obecności nanocząsteczek w szczepionkach.

„Główne odkrycia na temat tego, co jest w szczepionkach CoV-2-19, przy użyciu elektronów, pHazy, ciemnego 

pola, jasnego pola i innych rodzajów mikroskopii z oryginalnych badań dr Roberta Younga i jego zespołu 

naukowego, potwierdzające to, co Naukowcy z La Quinta Columna odkryli -zawartość toksycznych 

nanometali o działaniu magnetotoksycznym, cytotoksycznym i genotoksycznym, a także 

zidentyfikowane pasożyty zagrażające życiu.Ponadto w 2008 r. Hongjie Dai i współpracownicy z 

Uniwersytetu Stanforda znaleźli tlenek grafenu”.68
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DRAMATYCZNE ZMIANY KRWI

BADANIA UJAWNIAJĄ ZMIANĘ SINBLOOD

DR. Robert Young odkrył również, jak dramatycznie zmienia się krew zaszczepionych osób po

wstrzyknięcie mRNA. Poniższy obraz ukazuje normalny zdrowy stan krwinek czerwonych, które mają 

jednakowy kolor, nawet kształt, a nawet rozmiar.69A

Druga mikrofotografia wykonana pod mikroskopem z kontrastem fazowym ujawnia żywą krew 24 

godziny po szczepionce mRNA, która teraz zawiera skrystalizowane czerwone krwinki zwane ciałami 

Heinza, biologiczne przemiany czerwonych i białych krwinek, duże symplasty centrum kryształów tlenku 

grafenu i kryształy kwasu orotowego w prawy górny róg mikrofotografii.
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Niemieccy naukowcy odkryli, że zawartość fiolek ze szczepionką tworzy kryształy po umieszczeniu ich pod 

lampą, która ogrzewa je do około 30 stopni Celsjusza (85 stopni F). Poniższe zdjęcie wyraźnie to pokazuje.

69BObraz po lewej stronie pokazuje oryginalną zawartość fiolki, a obraz po prawej to, co dzieje się po kilku 

minutach… tworzą się złożone kryształy.Jaki to ma wpływ na organizm człowieka?

TRWAŁE ZMIENIONE DNA

LUDZKI GENOM JEST MODYFIKOWANY

DR. Carrie Madej studiowała szczepionki i transhumanizm przez dwie dekady. W swoim filmie dokumentalnym „The

Battle For Humanity”, wyprodukowanego przez Stop World Control, ostrzegła, że   te zastrzyki mogą trwale zmienić 

ludzkie DNA, z potencjalnie katastrofalnymi skutkami. Osoby weryfikujące fakty na całym świecie – często opłacane 

przez przemysł szczepionkowy – od razu nazwały to fałszywymi wiadomościami. Facebook postawił sobie za cel 

cenzurowanie wszystkich głosów, które ostrzegały, że terapia genowa może potencjalnie zmienić ludzki genom. Do 

czasu, gdy… pracownik Facebooka nagrał i opublikował spotkanie z dyrektorem generalnym Facebooka Markiem 

Zuckerbergiem, który powiedział swoim pracownikom, że zastrzyki rzeczywiście zmieniają ludzkie DNA! Oto jego 

dokładne słowa:

„Po prostu nie znamy długoterminowych skutków ubocznych zasadniczo modyfikowania ludzkiego DNA i RNA 

w celu bezpośredniego kodowania w DNA i RNA danej osoby, w zasadzie zdolności do wytwarzania tych 

przeciwciał iczy powoduje to inne mutacje lub inne zagrożenia w dół'63
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OPATENTOWANY TRANSLUDZKI

NIE DŁUŻEJ CZŁOWIEK POSIADAJĄCY PRAWA

DR. Chinda Brandolino jest lekarką z Ameryki Łacińskiej, która głośno o tym mówi

po zmianie ludzkiego genomu osoba ta nie jest już uważana za pierwotną istotę ludzką, ale stała się 

transczłowiekiem i dlatego traci prawa człowieka. Ponadto wyjaśnia, że   zmienione DNA i RNA można 

opatentować, czyniąc tę   genetycznie zmodyfikowaną osobę własnością posiadaczy patentów. 

Konsekwencje tego są wysoce alarmujące.64

TRANSLUDZKIE DZIECKO

BLACKEYES I PRZYSPIESZONE STARZENIE

SNaukowcy z Ameryki Południowej badają dziwne zjawisko: niektóre noworodki z

zaszczepionych rodziców w Meksykuczarne oczy,podczas gdy normalnie oczy noworodków są lekko 

zabarwione. Wydaje się również, że te dzieci sąza szybko się starzeje, ponieważ potrafią stać, a nawet chodzić 

w wieku zaledwie trzech miesięcy.63ANaukowcy są ostrożni, aby nie składać przedwczesnych stwierdzeń, ale 

zbadają to dalej.63B
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RÓŻNE DAWKI

DLACZEGO DLACZEGO INNE SĄ DOBRE?

Wdlaczego niektórzy ludzie umierają lub stają się niepełnosprawni na całe życie, podczas gdy inni wydają się zdrowi po zaszczepieniu?

Dr Jane Ruby wyjaśnia, że   nie wszystkie fiolki mają takie same dawki.68BClinicalTrials.gov pokazuje, że 

istnieją różne fazy eksperymentu ze szczepieniami, w których różnym osobom podaje się różne dawki 

mRNA. Nieznany procent zastrzyków to nawet placebo!

Oznacza to, że niektórym ludziom wstrzykuje się nieszkodliwą substancję, podczas gdy inni otrzymują zastrzyk z 5, 

10, 20 lub 30 mikrogramami mRNA.

Dr Ruby ostrzega, że   w zastrzykach przypominających niektóre fiolki zawierają aż 100, a nawet 250 

mikrogramów mRNA. To wyjaśnia, dlaczego w niektórych obszarach zaszczepione wydają się zdrowe, podczas 

gdy w innych ludzie umierają po wstrzyknięciu. To jak rosyjska ruletka: nikt nie wie, co jest wstrzykiwane w jego 

organizm. Nie ma świadomej zgody. Jeśli jednak ludzie wezmą boostery, otrzymają różne dawki. Tam, gdzie 

poprzednie strzały mogły być nieszkodliwe, następny może być śmiertelny.

OSZUSTWO W ZAKRESIE ŚMIERCI COVID

OGÓLNOŚWIATOWE OSZUSTWA NAPĘDZAJĄ ŚMIERĆ DCOVID

Tusprawiedliwieniem mordowania milionów ludzi tymi zastrzykami jest to, że rzekomo zapobiegają

ludzie od śmierci na covid. Rzeczywistość jest jednak taka, że   tak zwana liczba zgonów na covid to największe 

kłamstwo w historii. Na całym świecie ujawniono, że ponad 95% wszystkich zgonów z powodu COVID-19 to 

zgony z innych przyczyn. Włoski polityk Vittorio Sgarbi wykrzyknął we włoskiej Izbie Deputowanych:69

„Nie róbmy z tego komnaty kłamstw. nie kłam! Powiedzieć prawdę. Nie mów, że jest 25 000 zabitych. To nie 

prawda. Nie wykorzystuj zmarłych do retoryki i terroryzmu. Dane z Wyższego Instytutu Zdrowia mówią, że 

96,3% zmarło z powodu innych chorób”.

Belgijski magazyn De Tijd napisał, że rząd twierdził, że 3000 starszych osób zmarło na COVID-19. Z 

powodu tych liczb cały kraj został objęty kwarantanną. Jednak badania wykazały, że tylko 3% zmarłych 

zostało przebadanych. Nie 3000, ale tylko 90 osób mogło mieć covid.70
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Podczas gdy domniemane zgony z powodu COVID-19 przeszły przez dach, statystyki w kilku krajach pokazały, że 

nagle nie ma już zgonów na grypę. W samych Stanach Zjednoczonych każdego roku odnotowuje się prawie 40 

milionów przypadków grypy, ale od czasu ataku covid liczba ta spadła do mniej niż 2000. Gdzie się podziały dziesiątki 

milionów pacjentów z grypą?Wszystkie są teraz rejestrowane jako sabat.

Niemiecki koroner medycyny sądowej, prof. dr Klaus Püschel, zbadał ponad 140 koronadalicji w 

Hamburgu na początku pandemii. W niemieckiej telewizji powiedział, że histeria wokół koronawirusa jest 

mocno przesadzona. Według Püschela wszyscy ludzie, którzy zmarli, mieli choroby współistniejące i i tak 

umarliby szybko, z wirusem lub bez niego, dodając, że nie ma „wirusa zabójcy”. Zdrowi ludzie nie muszą 

się martwić, mówi Püschel. Koroner przewidział również, że korona nie spowoduje nawet szczytu rocznej 

śmiertelności, co okazało się trafne.71

Lekarze na całym świecie zeznali, że ich przełożeni wywierali na nich presję, aby zgłaszali 

wszystkich pacjentów jako covid i rejestrowali każdy zgon – bez względu na przyczynę – jako zgon 

covidowy. Internet zalały tysiące zeznań oburzonych osób, które twierdziły, że poszły do   lekarza 

lub szpitala z problemami niezwiązanymi z COVID-19 i ku ich zdumieniu zostały zarejestrowane 

jako pacjent covid.72

Dr Elke de Klerk, założycielka Doctors for Truth w Holandii, zeznała, że   otrzymywała tajne wiadomości w aktach 

nieuleczalnie chorych pacjentów z prośbą o zarejestrowanie tych osób jako zgonów z powodu COVID-19.73Project 

Veritas zadzwonił do kilku dyrektorów zakładów pogrzebowych w Nowym Jorku i zeznali, jak to zrobić
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każdy zmarły został zarejestrowany jako covid, podczas gdy wszyscy wiedzieli, że to nieprawda.74Senator z 

Minnesoty Scott Jensen, który jest również praktykującym lekarzem, ujawnił w Fox News, że amerykańskie 

szpitale otrzymują ogromne zachęty finansowe, aby rejestrować pacjentów jako covid. Za każdą osobę, którą 

zarejestrowali jako zgon covidowy, płacą 39 000 USD. Zostało to potwierdzone przez lekarzy na całym świecie.75

Dyrektor techniczny CNN Charlie Chester został potajemnie sfilmowany przez tajnego dziennikarza Project 

Veritas, podczas gdy on przyznał, że CNN zawyżało śmiertelność „ponieważ strach się sprzedaje”.76

Wyciekło spotkanie Zoom z afrykańskimi urzędnikami rządowymi, ujawniając, w jaki sposób 

omawiali sposoby zwiększenia liczby covidów, aby kontynuować blokady.77

National File opublikowało nagranie rozmowy konferencyjnej Zoom między lekarzami a dyrektorem 

marketingu w Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, grupie 20 szpitali, klinik i biur, które leczą 

pacjentów w Karolinie Północnej i Karolinie Południowej. Na nagraniu Mary Rudyk, MD, mówi dyrektor ds. 

Marketingu Carolyn Fisher i innemu pracownikowi szpitala, że   chce, aby szpitale stały się bardziej 

„przerażające dla opinii publicznej” poprzezzawyżanie liczby pacjentów z COVID-19,oraz używając 

komunikatów, które fałszywie mówią jednostkom „jeśli nie zostaniesz zaszczepiony, wiesz, że umrzesz”.78

Epicentrum pandemii COVID-19 był Nowy Jork. W samym sercu Nowego Jorku znajduje się słynny szpital 

Elmhurst, w którym podobno na tego wirusa zmarło więcej osób niż gdziekolwiek indziej na świecie. To 

było epicentrum w epicentrum pandemii. Z tego powodu doświadczona pielęgniarka z Florydy, Erin 

Olszewski, zdecydowała się tam pojechać, aby pomóc w kryzysie. To, co zobaczyła w tym słynnym na cały 

świat szpitalu, przeraziło ją jednak do tego stopnia, że   postanowiła zabrać ze sobą ukrytą kamerę, aby 

sfilmować to, co się dzieje.

Pacjenci, u których wielokrotnie testy na obecność COVID-19 były ujemne, są nadal rejestrowani jako „potwierdzony 

COVID-19”. Są podłączani do respiratora na oddziale covidowym... co powoduje ich śmierć.

W odkrywczym filmie dokumentalnym Journeyman Pictures ta pielęgniarka opowiada o zbrodniach, które ciągle widzi w 

Elmhurst. Pokazuje na swoim smartfonie, jak pacjent rzeczywiście dwukrotnie uzyskał negatywny wynik testu na obecność 

COVID-19… a mimo to został zarejestrowany jako „potwierdzony” COVID-19”. Wyjaśnia, że   w Elmhurst dzieje się to cały czas: 

oszustwa i morderstwa skutkujące wysokimi wskaźnikami śmiertelności z powodu COVID-19, o których głośno trąbią media.

79
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DYREKTOR POGRZEBOWY WYPOWIEDZI

ŚWIADKÓW ŚWIADKÓW ZBRODNI RZĄDOWYCH

OBardzo odkrywcza relacja naocznego świadka pochodzi od kierownika zakładu pogrzebowego z Wielkiej Brytanii, Johna O'Looneya.80

Przez 10 lat był częścią jednej z największych firm pogrzebowych w Wielkiej Brytanii, współpracował z BBC przy 

dokumentowaniu pandemii i pracował z urzędnikiem państwowym zajmującym się pandemią. Jest powiązany z 

45 innymi przedsiębiorcami pogrzebowymi, dzięki czemu ma jasny obraz tego, co się dzieje. To, co ujawnia, jest 

szokujące. Przede wszystkim zeznaje, że ani on, ani żaden z pozostałych dyrektorów zakładów pogrzebowych 

nie odnotował wzrostu zgonów w okresie tzw. pandemii. Jednak w marcu 2020 roku John był nagle wzywany 

noc po nocy, przez trzy tygodnie, specjalnie do domów opieki. Wszyscy, którzy zmarli, zostali oznaczeni jako 

covid. Ani razu nie był na wizycie u lekarza, ani raz na teście covidowym. Jednocześnie nastąpił 1000% wzrost 

zakupów Midazolamu. Pielęgniarka opowiedziała mu, jak kazano im podawać śmiertelne dawki tego leku 

osobom starszym, ich masowej eksterminacji. Ta duża liczba zgonów została następnie wykorzystana do 

promowania narracji o „pandemii COVID”.

Zwrócił się do niego również rządowy urzędnik ds. pandemii, który powiedział mu, że muszą oznaczyć każdą 

śmierć jako covid. Ludzie przejechani przez samochody, zawał serca, pacjenci z rakiem, nieważne, co ich zabiło, 

wszyscy musieli być oznaczeni jako zgony covidowe.

Kiedy rząd rozpoczął masowe szczepienia ludności brytyjskiej, John mówi, że liczba zgonów gwałtownie wzrosła. 

„Nigdy nie widziałem czegoś takiego jako kierownik zakładu pogrzebowego przez piętnaście lat. A zaczęło się 

dokładnie wtedy, gdy zaczęli wbijać sobie igły w ramiona. Nigdy więcej nie widziałem takiej śmiertelności. To było 

okropne, okropne. To były liczby związane z pandemią, ale dopiero po rozpoczęciu szczepień, nigdy wcześniej”. John 

wyjaśnia, że   większość zgonów poszczepiennych została oznaczona jako zgony covidowe.

„Każdy dyrektor zakładu pogrzebowego, który ma odrobinę uczciwości, powie ci, że wszyscy, którzy 

umierają wokół nas, są biorcami szczepionek. Nie ma pandemii covidowej i jestem tego żywym 

dowodem. To wszystko ma na celu skłonienie cię do przyjęcia szczepionki. W mojej sieci zakładów 

pogrzebowych ani jedno dziecko nie zmarło na covid. Nie ma więc żadnego powodu, aby stosować te 

terapie genowe u dzieci. Tutaj mamy program depopulacji. To szczepionki zabijają ludzi i widzę to z 

pierwszej ręki jako kierownik zakładu pogrzebowego”.

Obejrzyj całe zeznanie Johna O'Looneya online, ponieważ ujawnia on znacznie więcej, niż tu cytuję. Na przykład, 

jak władze medyczne w NIH powiedziały mu, że wariant Delta jest urazem poszczepiennym. Zobacz tutaj: 

StopWorldControl.com/director
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PODSUMOWANIE NADUŻYĆ COVID

ŚWIAT JEST ZWŁASZCZONY JAK NIGDY ZANIM

✔Pracownicy służby zdrowia są opłacani lub zmuszani do rejestrowania wszystkich pacjentów jako covid

✔Setki milionów zachorowań na grypę każdego roku to teraz covid

✔Niemiecki koroner sądowy zbadał 140 przypadków koronacji i stwierdził, że wszyscy zmarli z innych przyczyn

i nie ma zabójczego wirusa

✔ Lekarze otrzymują ukryte wiadomości z prośbą o rejestrację umierających pacjentów jako zgony covidowe

✔Sieć 20 szpitali zostaje przyłapana na zwiększaniu liczby covidów, aby wywołać strach

✔Niezliczone osoby na całym świecie są oburzone, ponieważ zostały nieprawidłowo zarejestrowane jako covid

✔Firmy pogrzebowe przyznają, że cały czas widzą fałszywe rejestracje covidowe

✔Dyrektor techniczny CNN, Chester, przyznał, że zawyżają liczby covid, ponieważ „strach się sprzedaje”

✔Afrykański urzędnik państwowy jest widziany w rozmowie Zoom, omawiającej, jak zwiększyć liczbę covidów, w

aby kontynuować blokady

✔Włoski polityk Vittorio jest wściekły, bo widzi, jak kłamie izba:
tylko niewielki procent zmarł na covid!

✔Dyrektor zakładu pogrzebowego jest świadkiem morderstwa tysięcy osób w podeszłym wieku, co powoduje tak zwane zgony covidowe

✔On i dziesiątki innych przedsiębiorców pogrzebowych zostali poinstruowani przez rząd brytyjski, aby oznaczyć każdy

śmierć jak covid

✔Kiedy rozpoczęły się szczepienia, ci dyrektorzy pogrzebów byli świadkami
bezprecedensowa eksplozja zgonów

Wiele innych przykładów organizacji pandemii
można znaleźć wPełny raportna StopWorldControl.com/full
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TYLKO ZASZCZEPIONY UMARŁ

PODCZAS GRYPY HISZPAŃSKIEJ ZMARLI TYLKO UCZESTNICY ACCINE

IW 1918 roku katastrofalna liczba 50 - 100 milionów ludzi zmarła rzekomo na tzw.

'Hiszpańska grypa'. Ekspertem naocznym świadkiem tego wydarzenia była naukowiec medyczny Eleanor 

McBean, dr, ND, która napisała książkę ze swoimi doświadczeniami z pierwszej ręki, co naprawdę się działo.81, 82

Wyjaśnia, że   tak naprawdę nie było grypy, ale na ludność narzucono masowe szczepienia, powodując objawy 

grypopodobne, wiele różnych chorób i masowe zgony.

Nie znała ani jednej niezaszczepionej osoby, która zmarła na tę rzekomą „hiszpańską grypę”, podczas gdy większość 

zaszczepionych straciła życie.

„Byłem na miejscu obserwatorem epidemii grypy w 1918 roku. Wszyscy lekarze i ludzie, którzy żyli w 

czasie epidemii grypy hiszpanki w 1918 roku, mówią, że była to najstraszniejsza choroba, jaką 

kiedykolwiek miał świat. Silni mężczyźni, zdrowi i krzepcy jednego dnia, następnego dnia byliby martwi. 

Choroba miała cechy czarnej śmierci dodanej do duru brzusznego, błonicy, zapalenia płuc, ospy, paraliżu i 

wszystkich chorób, na które ludzie zostali zaszczepieni bezpośrednio po I wojnie światowej. Praktycznie 

cała populacja została „zaszczepiona” tuzinem lub więcej chorób — lub toksyczne serum. Kiedy wszystkie 

te wywołane przez lekarzy choroby zaczęły wybuchać naraz, było tragicznie. Ta pandemia ciągnęła się 

przez dwa lata, utrzymywana przy życiu dzięki większej liczbie trujących leków podawanych przez lekarzy, 

którzy próbowali stłumić objawy.

Z tego, co udało mi się ustalić, grypa atakowała tylko zaszczepionych. Ci, którzy odmówili zastrzyków, 

uniknęli grypy.

Moja rodzina odmówiła wszystkich szczepień, więc cały czas byliśmy zdrowi. Wiedzieliśmy z nauk zdrowotnych 

Grahama, Traila, Tildena i innych, że ludzie nie mogą zanieczyszczać ciała truciznami bez wywoływania choroby. 

Kiedy grypa osiągnęła szczyt, wszystkie sklepy były zamknięte, a także szkoły, firmy - nawet szpital, ponieważ 

lekarze i pielęgniarki również zostali zaszczepieni i zachorowali na grypę. Na ulicach nie było nikogo. To było jak 

miasto duchów. My [którzy nie wzięliśmy żadnych szczepionek] wydawaliśmy się być jedyną rodziną, która nie 

zachorowała na grypę; więc moi rodzice chodzili od domu do domu, starając się, jak mogli, opiekować się 

chorymi, bo wtedy nie było możliwości sprowadzenia lekarza. Gdyby zarazki, bakterie, wirusy lub prątki mogły 

powodować choroby, mieli mnóstwo okazji do atakowania moich rodziców, kiedy spędzali wiele godzin 

dziennie w salach chorych. Ale nie zachorowali na grypę i nie przynieśli do domu żadnych zarazków, które 

zaatakowałyby nas, dzieci, i nie spowodowały niczego. Nikt z naszej rodziny nie miał grypy — nawet nie 

pociągnął nosem — i to było w zimie z głębokim śniegiem na ziemi.
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Mówi się, że epidemia grypy z 1918 roku zabiła 20 000 000 ludzi na całym świecie. Ale lekarze zabili 

ich swoimi prymitywnymi i śmiercionośnymi metodami leczenia i lekami. To surowe oskarżenie, 

ale mimo to prawdziwe, sądząc po sukcesie lekarzy bez narkotyków w porównaniu z lekarzami 

medycyny.

Podczas gdy medycy i szpitale medyczne traciły 33% przypadków grypy, szpitale niemedyczne, takie jak 

BATTLE CREEK, KELLOGG i MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM, uzyskiwały prawie 100% uzdrowień dzięki 

kuracji wodą, kąpielami, lewatywami itp. post i pewne inne proste metody lecznicze, po których następuje 

starannie opracowana dieta oparta na naturalnej żywności. Jeden lekarz nie stracił pacjenta od ośmiu lat. 

O bardzo udanym leczeniu jednego z tych bezlekowych lekarzy, który nie stracił żadnego pacjenta, będzie 

mowa w dalszej części tej książki, zatytułowanej SZCZEPIONKI POTĘPIONE, która zostanie opublikowana 

nieco później. Gdyby lekarze byli tak zaawansowani jak lekarze bez narkotyków, nie byłoby tych 20 

milionów zgonów z powodu medycznego leczenia grypy.

Wśród zaszczepionych żołnierzy było siedem razy więcej chorób niż wśród nieszczepionych cywilów, a 

były to choroby, przeciwko którym zostali zaszczepieni. Pewien żołnierz, który wrócił zza oceanu w 1912 

roku, powiedział mi, że szpitale wojskowe są pełne przypadków paraliżu dziecięcego i zastanawiał się, 

dlaczego dorośli mężczyźni powinni mieć chorobę niemowlęcą. Teraz wiemy, że paraliż jest częstym 

następstwem zatrucia szczepionką. Ci, którzy mieszkali w domu, doznali paraliżu dopiero po 

ogólnoświatowej kampanii szczepień w 1918 roku”.

„Siedmiu mężczyzn padło martwych w gabinecie lekarskim po zaszczepieniu. Do ich rodzin wysłano 

listy, że zginęli w działaniach wojennych”.

- Eleanor McBean, dr, ND

Jej relacja biegłego lekarza naocznego została później potwierdzona przez sekcję zwłok, która wykazała, że   rzeczywiście nie 

było grypy, ale cierpienie było spowodowane losowymi dawkami eksperymentalnej „szczepionki przeciwko bakteryjnemu 

zapaleniu opon mózgowych”, która do dziś naśladuje objawy grypopodobne. Masowe, wielokrotne ataki z dodatkowymi 

szczepionkami na nieprzygotowany układ odpornościowy żołnierzy i cywilów stworzyły „pole śmierci”. Te, które nie były 

szczepione, nie zostały dotknięte.
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ROZWIĄZANIE: WCZESNE LECZENIE

CZOŁOWI NAUKOWCYZNAJDĄ ODPOWIEDŹ

IJeśli toksyczne zastrzyki covidowe nie oferują rozwiązania dla choroby COVID-19, jak możemy wtedy pomóc

ludzkość? Odpowiedź jest prosta: od samego początku tego światowego kryzysu zdrowotnego było wielu 

wybitnych naukowców i lekarzy, którzy wykrzykiwali, jak skutecznie leczą wiele tysięcy pacjentów z 

COVID-19 przy użyciu istniejących leków, które są znane ze swojego bezpieczeństwa i skuteczności. Jest 

na przykład światowej sławy francuski profesor Didier Raoult, dyrektor jednej z największych grup 

badawczych zajmujących się chorobami zakaźnymi i mikrobiologią. Według ISI jest najczęściej cytowanym 

mikrobiologiem w Europie. Od 1998 roku przeszkolił w swoim laboratorium ponad 457 zagranicznych 

naukowców, publikując ponad 1950 artykułów cytowanych w ISI lub Pubmed, i jest uważany za 

czołowego światowego eksperta w dziedzinie chorób zakaźnych.

Profesor Raoult wyleczył ponad cztery tysiące pacjentów za pomocą hydroksychlorochiny + azytromycyny i 

praktycznie wszyscy wyzdrowiali, z wyjątkiem garstki osób w podeszłym wieku, które miały już kilka schorzeń.

83

Ten niesamowity sukces zainspirował wielu innych lekarzy na całym świecie do rozpoczęcia stosowania tego samego 

leku. W Holandii dr Rob Elens podawał wszystkim swoim pacjentom z COVID-19 hydroksychlorochinę w połączeniu z 

cynkiem i odnotował 100% wyzdrowienie średnio po czterech dniach. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Wraz z ponad 

2700 innymi pracownikami służby zdrowia ten lekarz wysłał list do rządu holenderskiego, prosząc go o włączenie HCQ 

do standardowego protokołu. Dr Elens i inni holenderscy lekarze założyli stronę internetową „COVID-19 Self Care”, 

zawierającą informacje o tym, jak zapobiegać i przezwyciężać COVID-19 za pomocą HCQ i cynku.84

W Nowym Jorku lekarz rodzinny dr Vladimir Zelenko leczył ponad 500 pacjentów z covid-19 na początku 

pandemii za pomocą hydroksychlorochiny + cynku + azytromycyny. Miał również 100% wskaźnik powrotu do 

zdrowia, prawie bez skutków ubocznych i bez hospitalizacji.85Od sierpnia 2021 r. dr Zelenko i jego zespół z 

powodzeniem wyleczyli ponad 6000 pacjentów z COVID-19. Opracował protokół leczenia COVID-19, który stał 

się znany na całym świecie i ratuje życie milionom ludzi na całym świecie. Protokół Zelenko jest używany na 

przykład przez internetową platformę telemedyczną Speakwithanmd.com oraz rozległą sieć ponad 800 000 

członków organizacji America's Frontline Doctors.86
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Setki badań potwierdzają skuteczność HCQ w leczeniu COVID-19 i zapobieganiu hospitalizacji i 

śmierci.87, 88, 89

Wiodący światowi naukowcy, dr Pierre Kory i dr Peter McCullough, są najczęściej publikowanymi ekspertami 

medycznymi w swojej dziedzinie. Zarówno ci lekarze, jak i ich zespoły z powodzeniem wyleczyli dziesiątki tysięcy 

pacjentów z COVID-19, stosując na przykład iwermektynę. Dr Kory i jego zespół najlepszych ekspertów medycznych 

przez ponad dziewięć miesięcy studiowali całą literaturę medyczną i stwierdzili, że Iwermektyna okazuje się 

cudownym lekiem, który skutecznie zapobiega i leczy COVID-19.

63 recenzowane badania potwierdzają skuteczność iwermektyny w leczeniu COVID-19.90, 91, 92

Biofizyk Andreas Kalcker użył dwutlenku chloru, aby obniżyć dzienną śmiertelność ze 100 do 0 w Boliwii i 

został poproszony o leczenie wojska, policji i polityków w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Jego 

ogólnoświatowa sieć COMUSAV.com składa się z tysięcy lekarzy, naukowców, naukowców i prawników, 

którzy promują to skuteczne leczenie.93, 94, 95

Informacje na temat wczesnego leczenia covid można znaleźć na następujących stronach internetowych:

www.CovidPatientGuide.com

www.C19Protocols.com

www.TheCovidRemedy.com

www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence

www.StopWorldControl.com/cures
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ZANIECHANIE ZABIEGU

LEKARZE WOKÓŁWŁOCHANI SĄ PRZEŚLADOWANI

Wbiorąc pod uwagę kilka opcji skutecznego leczenia COVID-19, dlaczego wciąż istnieje takie oburzenie na temat szczepionki?

I dlaczego większość populacji nie jest nawet świadoma dostępnych metod leczenia? Odpowiedź jest szokująca 

i po raz kolejny pokazuje, co się dzieje w naszym świecie...

Na całym świecie lekarze, którzy z powodzeniem leczyli pacjentów z covid-19, napotkali coś nie do 

pomyślenia: zostali zastraszeni i zamknięci przez rząd.

Amerykańscy lekarze pierwszej linii poinformowali świat o bezpiecznych i skutecznych lekach na covid podczas 

swojego pierwszego szczytu White Coat Summit w 2020 roku. Ta transmisja została obejrzana ponad 

dwadzieścia milionów razy w ciągu kilku godzin, ale potem została zamknięta na całym świecie: Facebook, 

YouTube, Twitter, a nawet ich strona internetowa została usunięta przez Squarespace. Dr David Brownstein z 

Michigan, wiodący lekarz holistyczny, z powodzeniem wyleczył ponad 120 pacjentów z covid-19, ale cały jego 

blog medyczny został usunięty. Dr Rob Elens, który z powodzeniem leczył wszystkich swoich pacjentów z 

COVID-19 w Holandii, został zagrożony przez rząd, że straci licencję, jeśli będzie nadal leczył tych ludzi. Dr 

Joseph Mercola, wiodący światowy głos w sprawie zdrowego stylu życia, opublikował informacje o tym, jak 

leczyć covid i został zmuszony do usunięcia swoich treści po tym, jak Google go już zbanowało. Profesor Raoult, 

który jest jednym z najbardziej szanowanych naukowców na świecie, zostaje nagle oczerniany w całym 

Internecie. Dr Zelenko, który z powodzeniem wyleczył ponad 6000 pacjentów, w tym dwóch prezydentów i 

izraelskiego ministra zdrowia, jest również krytykowany w całej sieci, a nawet musiał opuścić swoją społeczność 

z powodu sprzeciwu.

Biofizyk Andreas Kalcker został usunięty ze wszystkich głównych mediów społecznościowych, jego książka 

została usunięta z Amazona, a nawet jego konto naukowe na ResearchGate zostało usunięte.

To wszystko to tylko kilka przykładów lekarzy i naukowców, którzy z powodzeniem leczą pacjentów z COVID-19, 

którzy napotkali masowy sprzeciw. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie zdarzyło się, aby działający i 

bezpieczny lek na chorobę był ukrywany przed światem dzięki tak skoordynowanym na szczeblu 

międzynarodowym wysiłkom. Ludzie nie powinni wyzdrowieć z covidu, ponieważ światowa populacja musi się 

przestraszyć, aby zaakceptowała ten śmiertelny zastrzyk.

Wszystkie dowody na to cenzurowanie lekarzy można znaleźć tutaj:StopWorldControl.com/full
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NAJWYŻSZA KONTROLA UMYSŁU

CHILIŃSKI PREZYDENTUNVEA   LSDIABOLICALPLAN

AWszyscy wiemy, że celem przestępców jest zawsze zwiększanie swojej władzy i bogactwa. Nigdy nie są 

usatysfakcjonowani, ale ciągle pragną więcej. Docelowo chcą bawić się w „boga” na całym świecie, gdzie 

każdy będzie ich sługą. Aby nadal zwiększać swoją moc, jest jedna rzecz, której potrzebują:ślepe 

posłuszeństwo mas.Tylko całkowicie nieświadoma i całkowicie posłuszna populacja będzie 

współpracować z ich planami. Dlatego kupują media głównego nurtu na całym świecie, systemy edukacji, 

opiekę zdrowotną i agencje rządowe itp., aby móc wykorzystać to wszystko do szerzenia propagandy 

prania mózgów do wszystkich umysłów w każdym zakątku świata. Jednak nie poprzestają na tym, 

ponieważ są w pełni świadomi, że nie wszyscy wierzą we wszystko, co jest w telewizji. Dlatego ich plan 

zdobycia 100% kontroli nad umysłami całej ludzkości rozwinął się dalej. Ostatnio ich program został 

głośno i wyraźnie przedstawiony przez chilijskiego prezydenta Sebastiána Piñerę. W wystąpieniu 

publicznym bez ogródek oznajmił całemu narodowi:

„Posłuchajmy, co światowi przywódcy wypuszczają w tej społeczności. Jest to możliwość, że 

maszyny mogą czytać nasze myśli, a nawet mogąwstaw myśli, wstaw uczucia . 5G to ogromny 

skok. To kosmiczny skok, skok kopernikański, ponieważ tak naprawdę to, co technologia 5G będzie 

oznaczać, to jeszcze większa zmiana w naszym życiu niż oznaczały wszystkie poprzednie 

technologie. Daje możliwość, że maszyny mogą czytać nasze myśli i mogąnawet wstaw myśli, 

wstaw uczucia. To nie tylko zmieni życie, ale je przekształci. 5G w rzeczywistym systemie 

nerwowym naszego społeczeństwa, tak po prostu. Ma unowocześnić nasze państwo, ma być 

zmianą, która dotrze do każdego domu w naszym kraju”.96

Po kradzieży naszych głosów poprzez cenzurę, kradzieży naszych głosów poprzez oszustwa wyborcze, 

kradzieży naszych pieniędzy poprzez stale rosnące podatki, teraz będą kraść nasze własne myśli i uczucia 

poprzez 5G. To będzie szczyt ich tyranii, bo będą mogli narzucić całemu światu pożądane myśli i uczucia, 

tak że nikt już nawet nie będzie mógł odwrócić się od ich narracji. Czy to dlatego Klaus Schwab z taką 

pewnością siebie stwierdza w swoich filmach promocyjnych o najbliższej przyszłości:

„Nic nie będziesz posiadał, nie będziesz miał prywatności i będziesz szczęśliwy”.97

Czy to możliwe, że odnosi się do sztucznie wywołanego stanu fałszywego szczęścia? Co to ma wspólnego 

z tym raportem o szczepionce? Może to być więcej, niż nam się teraz wydaje. Aby 5G mogło modyfikować 

myśli i uczucia populacji, potrzebny jest jeszcze jeden element: nanocząsteczki w mózgach ludzi, które 

odbierają i przesyłają sygnały 5G.
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Okazuje się, że substancją najskuteczniej komunikującą się z 5G jest ta sama substancja, która 

masowo występuje w covidowych zastrzykach: tlenek grafenu.98, 99

Żadna substancja na ziemi nie komunikuje się lepiej z 5G niż tlenek grafenu100, a żadna istniejąca substancja nie 

jest skuteczniejsza w penetrowaniu ludzkiego mózgu i manipulowaniu ludzkimi myślami i uczuciami niż grafen. 

Jedną z firm, która wykorzystuje grafen do manipulowania ludzkim mózgiem w celach medycznych, jest IN 

BRAIN Neuro Electronics. Ich strona internetowa stwierdza:

„Używamy grafenu, najcieńszego materiału znanego człowiekowi do budowy nowej generacjiinterfejsy 

neuronowe do odbudowy mózgu pomagać pacjentom na całym świecie”.

Firma podkreśla, że   jej technologia umożliwia „czytanie” mózgu osoby, wykrywanie określonych 

wzorców neurologicznych, a następnie kontrolowanie neurologii tej osoby w celuzmienić funkcję ich 

mózgu.101Wydaje się, że intencją INBRAIN jest jedynie pomoc ludziom z zaburzeniami neurologicznymi, 

ale wspominam o nich, aby zilustrować, w jaki sposób grafen jest rzeczywiście idealną substancją do 

zmiany ludzkiego mózgu. I znowu, działa lepiej z 5G niż z czymkolwiek innym. Fakt, że jest obecny w 

szczepionkach na covid, jest zatem wysoce niepokojący, zwłaszcza jeśli wiemy, jaki jest program 

światowych przywódców, jak opisał prezydent Chile:

„5G daje możliwość, że maszyny mogą czytać nasze myśli, a nawet mogąwstaw myśli, wstaw 

uczucia.

Kolejnym elementem, którego musimy dotknąć, jest jasny i publiczny program globalistów, aby zakończyć ludzkość 

taką, jaką znamy, i skierować nas wszystkich w stronę cyborgów. Jest to jasno wyjaśnione w książce Klausa Schwaba 

„Czwarta rewolucja przemysłowa”. Jest głęboko przekonany, że ludzie muszą stać się jednością z maszynami, które są 

w pełni połączone z chmurą i które są nadzorowane i kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Dlatego mówi, że nikt 

już nie będzie miał żadnej formy prywatności, a mimo to będą „szczęśliwi”. Jak dobrze Schwab opanowuje umiejętność 

oszukiwania za pomocą sprytnie dobranych słów, aby ukryć swoje prawdziwe intencje, widać na końcu jego książki:

„Ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi i wartości. Musimy kształtować przyszłość, która będzie korzystna dla nas 

wszystkich, stawiając ludzi na pierwszym miejscu i wzmacniając ich pozycję. W swojej najbardziej pesymistycznej, 

odhumanizowanej formie, czwarta rewolucja przemysłowa może rzeczywiście mieć potencjał „zrobotyzowania” ludzkości, a 

tym samym pozbawić nas serca i duszy. Ale jako uzupełnienie najlepszych cech natury ludzkiej — kreatywności, empatii, 

gospodarności — może również podnieść ludzkość donową zbiorową i moralną świadomośćoparte na wspólnym poczuciu 

przeznaczenia. Na nas wszystkich spoczywa obowiązek upewnienia się, że zwycięży to drugie”.102

34



RAPORT O ŚMIERCI SZCZEPIONEK

Mówi tutaj, że ludzie muszą być wzmocnieni i nie mogą zostać zamienieni w roboty, które straciły duszę. 

Jednak dalej wyjaśnia prawdziwy cel: „podnieść ludzkość do nowej zbiorowej i moralnej świadomości”. Co 

to znaczy? Oznacza dokładnie to, co mówi: każdy człowiek będzie myślał i czuł w ten sam sposób, wszyscy 

będziemy dzielić tę samą „zbiorową świadomość”.

Oznacza to całkowitą manipulację mózgiem całej ludzkości. Wszyscy zostaną poddani narracji, 

którą zalecają światowi przywódcy. Ludzkość będzie miała noweświadomość zbiorowa .

Google, Facebook czy Twitter nie będą już musiały cenzurować czyjegoś głosu, ponieważ czwarta 

rewolucja przemysłowa zapewni, że cała ludzkość zostanie „podniesiona do tego samego sposobu 

myślenia”. To ostateczny cel tych przestępców. Hipokryzja Schwaba jest obrzydliwa, ponieważ właśnie to, 

jak mówi, nie powinno się wydarzyć. Zmienia to ludzi w roboty, które nie mogą już samodzielnie myśleć, 

ale wszyscy będą zmuszeni dzielić ten sam „umysł”.

Program jest jasny: ludzkość musi być połączona ze sztuczną inteligencją, która powie wszystkim, co mają 

myśleć i czuć. Kluczem do tego jest wstrzyknięcie ludzkości nanotechnologii, która zamienia każdą osobę 

w chodzącą antenę, która może odbierać i przesyłać wszelkiego rodzaju sygnały. Czy to może być powód, 

dla którego nalegają na narzucanie ludzkości niekończących się zastrzyków? Czy po to, aby stale 

zwiększać obecność tlenku grafenu i innych nanotechnologii wewnątrz ludzi, przenosząc ich coraz 

bardziej w nową erę transhumanizmu? Gdyby to nie było dokładnie to, co Światowe Forum Ekonomiczne 

promuje przez ostatnie dziesięciolecia i co zostało wyjaśnione w ich ostatnich artykułach, książkach i 

filmach, uznałbym to za scenariusz złego filmu. Ale to nie jest film. To'

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA

AUSTRALIJSKA DŁUŻSZA SKÓRA SWHATISGOINGON

Flub dziesięcioleci tyrański system ogólnoświatowego ucisku i kontroli, zwany Nowym Porządkiem Świata,

została uznana za teorię spiskową. Ale jak to ze wszystkimi tzw. teoriami spiskowymi, po pewnym czasie okazują się 

one czymś więcej niż tylko teoriami. W Australii urzędnicy ds. zdrowia nie ukrywają już swojego programu i nazywają 

swoją covidową tyranię „Nowym Porządkiem Świata”. Oto, co dyrektor ds. zdrowia Nowej Południowej Walii, Kerry Gai 

Chant, powiedział podczas publicznej transmisji:

„Będziemy przyglądać się, jak wygląda śledzenie kontaktów w świecieNowy porządek Świata. Tak, będą 

to puby, kluby i inne rzeczy, jeśli mamy tam pozytywny przypadek.103
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Brad Hazard, australijski minister zdrowia, powiedział:

'Tak już jest. Musimy zaakceptować, że tak właśnie jestNowy porządek Świata' .104

Australijski reporter wiadomości ogłosił nowe ograniczenia następującymi słowami:

'RównieżNowy porządek Świata które wejdą w życie o godzinie 12:00, o północy, nowe ograniczenia 

dla różnych firm.105

Inna australijska audycja informowała o tym w ten sposób:

'Nowy porządek Świata, nasza armia maszeruje, współpracując z policją, aby pomóc w egzekwowaniu surowych nowych 

przepisów dotyczących kwarantanny w krajach”.106

W dniu, w którym weszły nowe ograniczenia, reporter powiedział:107

„Dzisiaj jest pierwszy pełny dzieńNowy porządek Świata. Spotkania na świeżym powietrzu są ograniczone do dwóch 

osób. Ćwiczenia są dozwolone, ale nie dalej niż w promieniu 10 km od domu. Przeglądanie w sklepach jest 

zabronione. Tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego może wyjść w celu zrobienia niezbędnych zakupów. A od 

jutra pogrzeby są ograniczone do dziesięciu osób.

Jakie jest usprawiedliwienie tej nieludzkiej tyranii? 14 rzekomych zgonów z powodu COVID-19 w pierwszej połowie 2021 roku! 

Podczas gdy w 2017 roku w Australii na grypę i zapalenie płuc zmarło ponad cztery tysiące osób.108

NIE TEORIA, ALE HISTORIA

HISTORIA CZŁOWIEKA ACONSPI RAYTHEORY?

IJeśli znamy historię, rozumiemy podstawową rzeczywistość, że zawsze istniały żądne władzy osoby

szaleńcy, których jedynym pragnieniem było panowanie nad całym światem. Pomyśl między innymi o chińskich, perskich, 

greckich, rzymskich, hiszpańskich, brytyjskich imperiach światowych. Żądza dominacji nad światem jest stara jak świat

samo. Dlatego zawsze zdumiewa mnie, kiedy widzę, jak ludzie reagują kpiną, kiedy wspominam o tej historycznej 

rzeczywistości. Nawet nazwa mojej strony internetowej StopWorldControl.com jest dla niektórych śmieszna. „Hahaha, 

kontrola nad światem, co za głupia teoria spiskowa!” Jest to alarmujące, ponieważ pokazuje, jak bardzo umysły niektórych z 

nas zostały sprowadzone na manowce od zrozumienia nawet najbardziej podstawowych zasad ludzkiej egzystencji. Jak
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nie tak dawno, bo 80 lat temu światu zagroził kolejny szaleniec, który chciał zawładnąć światem, czego 

rezultatem były dwie kolejne wojny światowe. Czy to też teoria spiskowa?

Plan kontrolowania całego świata istniał zawsze i był wyrażany w niezliczonych formach przez cały 

okres istnienia ludzkości.

Drugą podstawową rzeczywistością naszego świata jest to, że zawsze istnieli ludzie, którzy poświęcili się 

królestwu zła. Historia wyraźnie pokazuje, jak wiele grup ludzi w przeszłości było głęboko osadzonych w 

mrocznych praktykach, takich jak rytualne ofiary z dzieci, palenie ludzi żywcem, rozcinanie ludziom piersi i 

wyrywanie im bijących serc itp. Było to powszechne w cywilizacjach wokół świecie, ponieważ większość 

narodów była pogrążona w kulcie demonicznych istot, które uważały za swoich „bogów”. Indie, Afryka, 

Azja, Europa, Ameryka… wszystkie części świata znały te praktyki.

W całej historii ludzkości, aż do dnia dzisiejszego, niektóre grupy ludzi dopuszczały się okrutnych i 

przerażających praktyk.

W dzisiejszych czasach opinia publiczna wydaje się być tak mocno wyprana z mózgu, że kiedy ostrzegamy przed podobnymi 

ciemnymi siłami w naszych czasach, natychmiast temu zaprzeczają. Ale jeśli chcemy chronić nasze życie, musimy zrozumieć, 

w jaki sposób te same niegodziwe istoty, które terroryzowały nasz świat w przeszłości, nadal istnieją. To właśnie tego rodzaju 

źli ludzie znajdują się w sercu sieci przestępczej stojącej za Nowym Porządkiem Świata.

KIM SĄ CY PRZESTĘPCZE?

SPOTKAJ CIEMNE RODZINY, KTÓRE ORULĄ ŚWIAT

Who dokładnie ci przestępcy? Czy znamy ich nazwiska i miejsca pobytu? Jak oni

działają i co możemy zrobić, aby je powstrzymać? Ważna część odpowiedzi znajduje się we wspaniałym filmie 

dokumentalnym MONOPOLY, który można obejrzeć na stronieStopWorldControl.com .

MONOPOLY ujawnia bardzo szczegółowo, ze wszystkimi dowodami na ekranie, jak praktycznie wszystko 

w naszym świecie jest własnością tych samych ludzi, i pokazuje, co planują dla ludzkości.

Ponieważ te superbogate istoty posiadają wszystko, kontrolowanie świata jest dla nich bułką z masłem. Są właścicielami 

Apple, Facebooka, Twittera, Google, Facebooka i reszty Big Tech, wszystkich głównych mediów informacyjnych, całego 

przemysłu turystycznego, całego przemysłu spożywczego, banków, przemysłu odzieżowego i tak dalej.
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Strategicznie kupując wszystko, zdobyli niezrównany monopol na całym świecie. Coś, o czym Juliusz Cezar 

mógł tylko pomarzyć... Są też właścicielami całej branży medycznej, która pozwala im mówić szpitalom na 

całym świecie, co mają robić, a czego nie. Umieścili swoje polityczne marionetki w rządach na całym 

świecie poprzez oszustwa wyborcze, przekupstwo i szantaż. Kiedy to zrozumiemy, zobaczymy, jak są w 

stanie narzucić tyranię na całym świecie.

Wymienienie wszystkich zaangażowanych jednostek zajęłoby mi zbyt wiele czasu, ale ujawnię kilka, które 

są sercem tej sieci. We Włoszech jest na przykład 13 włoskich rodzin lub rodów, zwanych „Czarną 

Szlachtą”. Dzwonię do nichmafia na sterydach.Rodziny te, wraz z innymi podobnymi dynastiami z innych 

regionów ziemi, uważają się za wyższe od reszty ludzkości. Postrzegają zwykłych ludzi jako „robale”, 

„bydło” i „psy”. Tak dosłownie piszą o tobie i mnie w swojej literaturze.

Wierzą, że ich przeznaczeniem jest panowanie nad ludzkością, która ma stać się ich niewolnikami.

Rodziny te są zorganizowane w piramidalną hierarchię, w której ostatecznie wszyscy odpowiadają przed tymi 

samymi władcami marionetek na szczycie.Kluczem do ich mocy jest tajemnica, więc nikt nie może ich tknąć.

Dlatego prawdziwi przywódcy zawsze pozostają w cieniu. Światowa populacja widzi tylko marionetki, które 

działają na widocznej scenie światowej sceny, takie jak zaprogramowani umysłowo politycy, zboczone 

hollywoodzkie gwiazdy, liderzy przemysłowi, osobistości mediów itp. Niektóre bardziej znane marionetki to 

Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, rodziny Clintonów, Bushów i Morganów itp. Chociaż wszyscy 

indywidualnie są bardzo bogaci i potężni, są podporządkowani podmiotom, które są wyżej w hierarchii, ale 

które dbają o to, by pozostawać poza zasięgiem.Ich siłą jest tajemnica.

Jedną z ich strategii jest zakładanie publicznych organizacji „światowych”, które są ich widocznymi platformami do 

wypracowania ich programu. Jeden z nich stał się bardzo widoczny podczas tej zorganizowanej pandemii i nazywa się 

Światowa Organizacja Zdrowia, która jest w większości finansowana przez Billa Gatesa, kluczową marionetkę tej sieci 

przestępczej. WHO dyktuje całej ludzkości - pomyśl o tym! - co możemy, a czego nie możemy zrobić, jeśli chodzi o 

nasze zdrowie. Nikt nie wybrał Światowej Organizacji Zdrowia i nikt nie chce, aby byli w pobliżu, aby zastraszali 

każdego lekarza, pielęgniarkę i pracownika służby zdrowia do ślepego posłuszeństwa.

WHO zmusza cały świat do niekwestionowanego poddania się ich tyrańskim „wytycznym”, które są 

częściej antynaukowe niż oparte na właściwej nauce.

Na przykład WHO powiedziała całemu światu, aby używał testu PCR do wykrywania przypadków covid-19, podczas gdy ten test nie 

jest w stanie rozróżnić różnych typów patogenów i daje do 93% wyników fałszywie dodatnich. Ten wadliwy test jest głównym 

narzędziem do powiedzenia światu, że istnieje pandemia, podczas gdy w historii nie było żadnego urządzenia medycznego

38



RAPORT O ŚMIERCI SZCZEPIONEK

nigdy nie był tak niewiarygodny. Jednak ten antynaukowy protokół jest narzucany całemu światu, aby 

promować iluzję globalnej pandemii, która opiera się głównie na fałszywych alarmach. Setki milionów tak 

zwanych „przypadków COVID” to nic innego jakfałszywe alarmy, wynikające z fatalnie błędnego testu.

Rzeczywisty wirus Sars-Cov-2 nigdy nie został wyizolowany i oczyszczony, dlatego nie można go przetestować. 

To oszustwo na astronomiczne rozmiary.

To jest przykład wykorzystania „organizacji światowej” do wprowadzenia programu poddawania 

ludzkości tyranii w imię „ochrony twojego zdrowia”.

Podobną organizacją jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która przedstawia się jako tak zwany „strażnik 

pokoju” tego świata. Ich planem jest jednak poddanie całej ludzkości jednemu światowemu rządowi. ONZ ściśle 

współpracuje z Unią Europejską i NATO, które są podobnymi karuzelami dla rodzin przestępczych, aby 

wymazać niepodległość narodów i ustanowić jeden światowy rząd.

Innym publicznym graczem jest Światowe Forum Ekonomiczne, założone przez Klausa Schwaba. Światowe 

Forum Ekonomiczne przedstawia się jako think tank dla bogatych i potężnych ludzi na świecie, gdzie „szukają 

rozwiązań dla światowych problemów”. Ich magicznym słowem jest „zrównoważony rozwój”, który ma 

zapewnić lepszą przyszłość naszemu światu. Wspólnie z ONZ opracowali tak zwaną Agendę21, która ma 

oferować ostateczne rozwiązanie dla bardziej zrównoważonego świata.

W rzeczywistości oznacza to nic innego jak przejęcie wszystkich praw, wolności i własności od całej 

światowej populacji i oddanie wszystkiego w ręce superbogaczy.

Następnie jest imperium bankowe, które kontroluje wszystkie pieniądze na świecie. Ich zadaniem jest 

stworzenie społeczeństwa bezgotówkowego, w którym tylko ci, którzy są cyfrowo podłączeni do systemu 

nadzoru i niewolnictwa, nadal będą mieli dostęp do finansów. Nigeryjski rząd został przez nich sowicie 

opłacony, aby rezerwować usługi bankowe wyłącznie dla zaszczepionych, co jest przykładem, który 

wkrótce pójdą w ślady innych krajów. Wiodącą jednostką w imperium bankowym jest osławiona rodzina 

Rothschildów. Są właścicielami banków centralnych w 165 krajach, kontrolując w ten sposób przepływ 

pieniędzy w większości krajów świata. Od czasów starożytnych ta rodzina poświęciła się czczeniu 

najciemniejszej ze wszystkich sił. Inną dobrze znaną, równie mroczną rodziną są Rockefellerowie. W 2010 

roku opublikowali „Scenariusz przyszłości”,

Podmioty takie jak Instytut Rockefellera przedstawiają się jako obrońcy ludzkości, ale za tą 

humanitarną maską kryje się makabryczna twarz żądzy władzy.
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Wspomniałem już o Czarnej Szlachcie z Włoch. Ich najskuteczniejszą strategią było ukrywanie się za pięknym 

obliczem chrześcijaństwa, ponieważ ustanowili Watykan w Rzymie jako „centrum rzymskokatolickiego”. Za 

monumentalną architekturą majestatycznych katedr czai się jednak świat tak mroczny i perwersyjny, że żaden 

normalny człowiek nie jest w stanie go pojąć. Niedawne ujawnienie zorganizowanego, systematycznego 

wykorzystywania dzieci w tej religijnej twierdzy to tylko maleńki wierzchołek góry lodowej tak głębokiej, że 

gdybyśmy wiedzieli, co się tam dzieje, wywołałoby u większości z nas traumę. Nie popełnijcie błędu: w 

Watykanie są również ludzie dobrej religijności, którzy sprzeciwiają się działalności przestępczej.

Na przykład arcybiskup Carlo Maria Vigano wypowiadał się przeciwko temu, co nazywa „Głębokim 

Kościołem”, porównując go do „Głębokiego Państwa”.

Watykan znajduje się na terenie Watykanu, który jest suwerennym państwem niezależnym od Włoch, w którym 

żadne włoskie prawo nie ma żadnej mocy. Ponieważ nie podlegają prawom żadnego kraju, nawet otaczających 

ich Włoch, są w stanie popełnić dowolne przestępstwo. Podobne suwerenne państwa wewnątrz narodów to 

„The City of London” (niezależne państwo w Londynie, które unika wszelkich praw brytyjskich, ale kontroluje 

rząd brytyjski), „Washington DC” (lub Dystrykt Kolumbii, który jest suwerennym państwem w Stanach 

Zjednoczonych stany, które rządzą narodem amerykańskim). Rodziny przestępcze ustanowiły te nietykalne 

„państwa w narodach” z miejsca, w którym działają.

40



RAPORT O ŚMIERCI SZCZEPIONEK

Najważniejszym z nich jest Watykan i to tutaj mają swoją siedzibę najwyżsi mistrzowie 

marionetek.

Wszyscy znamy Białego Papieża, rolę, którą obecnie odgrywa papież Franciszek. Jego zadaniem jest kontrolowanie 

światowej społeczności wiary rzymskokatolickiej i kierowanie jej w kierunku Nowego Porządku Świata. W kilku 

publicznych orędziach wzywa wszystkich wierzących do szczepienia112i kontynuuje proklamowanie Nowego Porządku 

Świata jako jedynego rozwiązania problemów świata. Oto niektóre z jego wypowiedzi:113

„Budując, możemy naprawić niesprawiedliwośćnowy porządek świata...Droga do zbawienia ludzkości 

wiedzie przez stworzenienowy modelrozwoju... dbajmy o Ziemię, zradykalnych wyborów osobistych i 

politycznych,...bezogólna wizjanie będzie przyszłości... musimy położyć temu kres krótkowzroczny 

nacjonalizm...'

Oprócz Białego Papieża jest też mniej znany Czarny Papież, który ma znacznie większą władzę, ale pracuje 

więcej za kulisami. Jednak Czarny Papież jest nadal podporządkowany temu, kto zasiada na wyższym 

tronie:szary papież. Ten najwyższy władca marionetek działa całkowicie w cieniu, skąd czerpie ogromną 

władzę nad światem. Jeśli chcesz zrozumieć, jak to wszystko powstało historycznie, musisz zbadać 

mroczne duchowe pochodzenie jezuitów. Zostawię to tutaj na razie, ponieważ ten temat może nas łatwo 

zaprowadzić za daleko.

Musimy zrozumieć, że ta sieć przestępcza ma charakter wysoce duchowy, a wszyscy, którzy są na jej szczycie, są 

zaangażowani w mroczne, starożytne praktyki duchowe.Mówiąc wprost, są satanistami, zwanymi także lucyferianami. Ich 

strategia polega jednak na tym, aby zawsze chować się za wspaniałymi maskami, które pokazują przeciwieństwo tego, kim 

są.

Widzimy to u Klausa Schwaba, który używa elokwentnej retoryki, aby oczarować umysły swoich odbiorców na 

całym świecie i przekonać ich, że najszlachetniejszym ze wszystkich celów jest upewnienie się, że każdy 

człowiek na ziemi będzie myślał i czuł dokładnie w ten sam sposób. „Podnieś ludzkość do zbiorowej 

świadomości”.

Sposób, w jaki przedstawia ten surowy, szalony plan, jest jednak tak przebiegły, że większość ludzi dałaby mu 

owację na stojąco po wysłuchaniu jego przemówienia. To samo widzimy u Białego Papieża, który pięknie mówi 

o trosce o biednych, zakończeniu niesprawiedliwości, ratowaniu Ziemi i innych szlachetnych sprawach, podczas 

gdy w rzeczywistości mówi po prostu: „Całe słowo musi być zniewolone przez jeden światowy rząd , gdzie nikt 

nie będzie miał głosu, praw, wolności, mienia, tożsamości ani prywatności”. To ten sam rodzaj hipnozy, którego 

używają do narzucania nakazów szczepień: „Świat jest atakowany przez śmiertelną chorobę, ale mamy 

wspaniałe rozwiązanie: szczepionki ratujące życie. Hurra!' Że te cudowne szczepionki zawierają życie
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stworzeń z mackami, samoorganizujących się nanobotów, wysoce toksycznych substancji i tego, że giną przez nie 

miliony ludzi, oczywiście nie wspomniano.

Chodzi o zahipnotyzowanie ludzkości za pomocą wyrafinowanych form hipokryzji i oszustwa.

Innym sposobem działania tych przestępców jest organizowanie się w tzw. tajne stowarzyszenia, aby ustanowić 

swoje ukryte wpływy w każdym narodzie. Oprócz całkowicie ukrytych stowarzyszeń, istnieje również więcej 

kultów publicznych, takich jak masoneria. Jest to jedna z bardziej znanych organizacji duchowych, 

wykorzystywana do wywierania wpływu na władze lokalne praktycznie w każdym mieście każdego narodu. 

Przyciągają ludzi władzy, podając się za niewinną organizację, która chce pomóc ludzkości. Dopiero gdy 

członkowie wspinają się na wyższe poziomy masonerii, odkrywają, że to satanizm.

Masoneria koncentruje się na uczynieniu wpływowych ludzi w każdej społeczności swoimi członkami, aby 

mogli ich wykorzystać do realizacji swoich planów.

Demaskator Google, Zach Vorhies109powiedział mi w osobistej rozmowie, że w 2016 roku Google 

przedstawił swoje plany zaprogramowania ludzkości w odkrywczym miejscu: kwaterze głównej masonerii 

w San Francisco. Tam Google poinformował swoich pracowników o strategii firmy:kształtować umysł 

ludzkości.To ilustruje, jak masoneria odgrywa centralną rolę w tym światowym programie.

Wiele tajnych stowarzyszeń ściśle współpracuje z tajnymi służbami narodów, takimi jak na przykład CIA i 

FBI w Ameryce. Podmioty, które z pozoru walczą z przestępczością, ale w rzeczywistości należą do 

najgorszych ze wszystkich organizacji przestępczych. Znany niemiecki dziennikarz Udo Ulfkotte, który 

został zamordowany za swoje wyznania, przyznał kilka lat temu, że dziennikarzom na całym świecie 

opłacają tajne służby, tajne stowarzyszenia, agencje rządowe, miliarderzy itp.zawsze kłamać i nigdy nie 

mówić publicznie prawdy.Jego ważne świadectwo można zobaczyć w filmie dokumentalnymZŁAPANY

NAStopWorldControl.com . To dzięki wyznaniom tego odważnego dziennikarza, który był redaktorem 

jednej z największych europejskich gazet, w Niemczech następuje wielkie przebudzenie. Jego książka 

otworzyła oczy ludności niemieckiej, która jest obecnie główną siłą przeciwko NWO.

Chociaż Watykan, Waszyngton i City of London są siedzibami rodzin przestępczych, wiele ich operacji 

logistycznych zostało przeniesionych do krajów azjatyckich, ponieważ planują wykorzystać Chiny do 

obalenia reszty świata. Opresyjny komunistyczny reżim totalnego niewolnictwa i kontroli, który 

zainstalowali w Chinach, musi teraz zostać wprowadzony na resztę świata.

Naszym wrogiem nie jest jednak Komunistyczna Partia Chin, ponieważ są one również zwykłymi 

marionetkami. Ci, którzy decydują, nadal siedzą w Watykanie.
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Dobrą wiadomością jest to, że w tej przestępczej sieci było wiele walk, które doprowadziły do   jej rozpadu w 

kilku obozach, które rywalizują o dominację nad światem. Niech to zamieszanie wśród nich wzrośnie, gdy 

wpadną we własne doły, a ich plany spełzną na niczym.

O tym wszystkim można powiedzieć znacznie więcej, ponieważ badacze, którzy często poświęcali całe swoje życie, aby 

je ujawnić, napisali o tej sieci przestępczej wiele książek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz znaleźć bogactwo 

wysokiej jakości informacji zebranych przez znakomitych badaczy na holenderskiej stronie internetowej Elaster. nl. 

Użyj tłumacza Google, aby przeczytać artykuły:ellaster.nl/category/val-van-cabal/cabal

Możesz także obejrzeć serial dokumentalny „Fall of Cabal”.StopWorldControl.com/cabal , arcydzieło 

dziennikarstwa, które wiele wyjaśnia na temat tej ogólnoświatowej „kabały”.

WIELKIE PRZEBUDZENIE

WZROSTAJĄ SETKI MILIARDÓW

Iczy jest jakas nadzieja dla ludzkosci? Tak. Chociaż jesteśmy świadkami największej operacji przestępczej od tamtego czasu

narodzin naszego świata, dzieje się też coś zupełnie innego. Setki milionów ludzi budzi się z głębokiego 

snu ignorancji i oszustwa i wydaje ryk prawdy na całym świecie. W każdym kraju powstają organizacje 

lekarzy, prawników, naukowców i wszelkiego rodzaju fachowców do walki o wolność. Składają się z 

dziesiątek tysięcy wykształconych, wpływowych i pełnych pasji profesjonalistów, którzy są 

zdeterminowani, aby powstrzymać ten diabelski plan. Rodzą się zupełnie nowe platformy medialne, 

których wpływy rosną każdego dnia. Nie są własnością kartelu przestępczego, ale działają z serca, które 

chce bronić ludzkości przed atakiem destrukcyjnych fałszywych mediów, które są obsługiwane przez 

kabała.

Co więcej, coraz większa liczba pracowników służby zdrowia odrzuca nakazy szczepień. W Kanadzie 35 

000 lekarzy protestowało przeciwko szczepionkom.59W Nowym Jorku 83 000 pracowników służby zdrowia 

odmawia przyjęcia toksycznych zastrzyków.60Ogółem w USA 58% wszystkich lekarzy nie wykonuje 

niebezpiecznych zastrzyków.61Również wśród organów ścigania i strażaków nasilają się protesty 

przeciwko nakazom szczepień. W Kalifornii 50% wszystkich organów ścigania sprzeciwia się tym 

mandatom karnym.62

To tylko kilka przykładów masowego nieprzestrzegania przepisów w krajach na całym świecie.
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Opór ten eksploduje jeszcze bardziej na całym świecie, jako że prawda o owych zastrzykach 

rozprzestrzenia się daleko i szeroko, pomimo wszelkich prób ze stronyprzestępczy kartel szczepionkowy-

w tym Big Tech, Big Pharma, agencje rządowe, media informacyjne itp. - aby ukryć te informacje.

NAStopWorldControl.comwkrótce uruchomimy mapę świata, która pokaże setki organizacji w krajach na 

całym świecie, które stawiają opór tej przestępczej operacji. Reprezentują setki milionów ludzi, którzy 

odmawiają zostania niewolnikami przestępców. Wśród nich jest duża liczba lekarzy, naukowców, 

akademików, prawników, przedsiębiorców, polityków itp. Następuje bezprecedensowe i 

niepowstrzymane przebudzenie, które w niedalekiej przyszłości będzie się tylko nasilać.

Oczywiste jest, że z każdą nową próbą przestępców, aby kontynuować swój nikczemny plan, budzą się 

kolejne miliony ludzi. Na przykład cała mistyfikacja związana ze zmianą klimatu, która jest tylko kolejną z 

ich sztuczek, aby nałożyć większą kontrolę i podatki na ludność.

Każda poinformowana osoba wie, że klimat jest w 100% kontrolowany przez geoinżynierię lub 

manipulację pogodą.110

Nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie. To, co widzimy, to ogólnoświatowy system wysoko rozwiniętej 

manipulacji pogodą, który powoduje wszystkie burze, fale upałów, pożary, trzęsienia ziemi, ekstremalne burze 

gradowe i śnieżne, powodzie i inne klęski żywiołowe.Zasiewanie chmurjest na przykład powszechnie znaną 

praktyką, w której wielkie burze deszczowe są tworzone przez rozpylanie chemikaliów na niebie.111Wszystkie 

dowody na to przedstawimy w osobnym raporcie. Posiadamy oficjalne dokumenty i nagrania wideo od rządu 

USA i wojska, które wyraźnie stwierdzają, że pogoda jest nie tylko w 100% kontrolowana, ale równieżuzbrojony. 

Rządy, korporacje wojskowe i prywatne od dziesięcioleci udoskonalają swoje systemy manipulacji pogodą. 

Przestępcy nieustannie krzyczą: „Globalne ocieplenie!” ale ich gra zawodzi, ponieważ prawda o manipulacji 

pogodą lub geoinżynierii wychodzi na jaw. Setki milionów ludzi, którzy odkryli, w jaki sposób zorganizowana 

jest pandemia, zaczynają również rozumieć, że inne ataki na ludzkość pochodzą z tego samego źródła. Również 

wyimaginowana groźba inwazji obcych jest kartą asa w rękawie przestępców, którą zobaczymy, jak zostanie 

wyrzucona na stół w przyszłości. „Kosmici przybywają, by zaatakować ziemię! Potrzebujemy jednego rządu 

światowego, który by nas chronił! Zabawne będzie obserwowanie, ile osób się na to nabierze.

Strategia jest zawsze taka sama: stwórz problem (pandemia, zmiana klimatu, rasizm, niepokoje społeczne, 

zagrożenie ze strony kosmitów, zderzenie asteroidy itp.), a następnie zaproponuj rozwiązanie. Rozwiązanie 

jest zawsze takie samo: kradzież praw, wolności i finansów od ludzi.
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Zasłona została jednak podniesiona i nikt już nie kupuje ich kłamstw. Przebudzenie setek milionów 

inteligentnych ludzi jest nie do powstrzymania i stanie się największą zmianą w całej historii ludzkości. 

Szalone nakazy szczepień powodują, że świat budzi się jak nigdy dotąd. Wolność nadejdzie, gdy prawda 

będzie przebijać się coraz bardziej. Odważni bohaterowie ludzkości powstaną w coraz większej liczbie, 

aby powstrzymać plany szaleńców i skierować świat w lepszym kierunku. Ci bohaterowie to lekarze, 

prawnicy, naukowcy, politycy i setki milionów czujnych obywateli.

Wszyscy odgrywamy rolę w tym Wielkim Przebudzeniu. Nikt z nas nie może stać z boku i nic nie robić. To 

jest współudział. Bycie świadkiem przestępstwa i przyzwolenie na to jest tym samym, co wspieranie go.

Wielu z nas milczy z obawy przed utratą pracy, finansów, pozycji, szacunku lub przyjaciół. Musimy jednak 

zrozumieć, że jeśli nie wypowiemy się teraz, stracimy znacznie więcej niż tylko pracę, finanse i przyjaciół. 

Stracimy nasze człowieczeństwo i staniemy się zaprogramowanymi niewolnikami bez zdolności do 

niezależnego myślenia i odczuwania. Więc co możemy zrobić? Najważniejsze jest poinformowanie 

naszych bliźnich, nawet jeśli początkowo mogą zaciekle stawiać opór, ponieważ ich umysły są tak 

wyprane przez propagandę. Początkowe odrzucenie prawdy nie powinno nas zniechęcać, ale musimy 

uciekać się do wszelkich możliwych środków, aby obudzić cały świat. Tylko dzięki ignorancji ludności ta 

sieć przestępcza może rządzić na ziemi. Teraz jednak następuje bezprecedensowe przebudzenie i wszyscy 

mamy obowiązek zrobić wszystko, co w naszej mocy,

Każdy może wydrukować ten raport w wielu egzemplarzach i rozesłać go do naszych lokalnych organów 

ścigania, dyrektorów szkół i nauczycieli, personelu medycznego, przyjaciół i sąsiadów.

Wszyscy możemy przesłać ten plik PDF dousługa drukowania onlinei mieć tysiące kopii, które rozdajemy w 

naszej społeczności. Każdy z nas może wysłać ten raport jako załącznik do wiadomości e-mail do wszystkich 

swoich kontaktów i osób u władzy. Nie ma usprawiedliwienia dla nikogo z nas, aby nic nie robić. Musimy 

poinformować świat. Musimy wstać i zrobić, co w naszej mocy. Musimy szerzyć prawdę daleko i szeroko. To 

wymaga wysiłku. Proszę nie siadać i nie narzekać, ale wstać i działać. Ten raport powstał z wielkim wysiłkiem, 

aby być narzędziem do przebudzenia świata.Proszę go użyć.

Więcej informacji można znaleźć pod adresemStopWorldControl.com . Zarejestruj się, aby otrzymywać e-maile, 

aby być informowanym i upoważnionym do obrony swojego życia, wolności i przyszłości.
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OCZYSZCZANIE ZE SHOTÓW

CZY MASZ NADZIEJĘ NA PODJĘCIE PRÓŻNI?

Sdo góry World Control bada proponowane rozwiązania detoksykacji ze szczepionek covidowych. Mamy

znaleźliśmy kilka opcji, które są obiecujące, i mamy nadzieję wydaćPrzewodnik po szczepieniach detoksykującychWkrótce. Niestety

nie każde uszkodzenie wyrządzone przez strzały mRNA będzie można cofnąć, tak jak zmiana DNA. To jest 

przełącznik, którego nie można odwrócić. Istnieją jednak metody pozbycia się nanotechnologii w organizmie, 

zabicia żywych organizmów, które są wstrzykiwane, usunięcia białek kolczastych itp. W miarę kontynuowania 

szczepień i uwalniania różnych patogenów będziemy nadal poszukiwać nowych rozwiązań, które stanie się 

dostępny. Zarejestruj się, aby otrzymywać e-maile od Stop World Control, aby być na bieżąco z tymi badaniami.

Jeśli znasz działające rozwiązania do detoksykacji z tych zastrzyków, napisz do nas na adres 

network@stopworldcontrol.com
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· PODSUMOWANIE KOŃCOWE ·

Dane pokazują, że miliony mogły już umrzeć z powodu zastrzyków z COVID-19, a setki 

milionów cierpią z powodu poważnych skutków ubocznych. To tylko krótkotrwałe 

zniszczenie. Prawdziwa dewastacja następuje po kilku latach.

W szczepionkach jest tlenek grafenu, który jest idealnym przewodnikiem dla 5G, 
a także najlepszą substancją do manipulacji mózgiem. Chilijski prezydent 
powiedział, że 5G wprowadzi myśli i uczucia do każdego. Klaus Schwab dodaje, że 
ludzkość zostanie podniesiona do jednej i tej samej świadomości. Ujawnia to 
program całkowitej kontroli umysłu. Rząd Australii nazywa tyranię covidową 
Nowym Porządkiem Świata.

Wszystko to opiera się na ogólnoświatowym oszustwie polegającym na zawyżaniu liczby 

covidów, ponownym oznaczaniu każdej śmierci jako covid, teście PCR, który daje 

fałszywie pozytywne wyniki, sianiu paniki w mediach i rządowej propagandzie. Sieć 

przestępcza, która za tym wszystkim stoi, kupuje cały przemysł medyczny, kieruje 

Światową Organizacją Zdrowia, jest właścicielem wszystkich mediów głównego nurtu i 

kontroluje większość rządów. Tłumią każde leczenie covida, więc świat pomyślałby, że 

szczepionka jest jedynym wyjściem.

Ich siła polega na tym, że działają w ukryciu, więc opinia publiczna nie ma pojęcia o 
ich istnieniu. Rozwiązaniem jest ich odsłonięcie. Gdy wystarczająca liczba ludzi na 
świecie – zwłaszcza stróże prawa, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele szkolni, 
sędziowie i władze lokalne – zrozumie, co się dzieje, plany niegodziwców spełzną na 
niczym. Masowe przebudzenie spowoduje masową niezgodność.

Chociaż większość wymiaru sprawiedliwości jest skorumpowana, prawnicy muszą stać się odważnymi 

wojownikami, aby przedstawić wszystkie dowody tej zbrodni i rozpocząć ściganie wszystkich 

współwinnych. Pozostają jeszcze uczciwi sędziowie, którzy mogą odwrócić bieg wydarzeń.

To może stać się największym przebudzeniem wszechczasów, jeśli wszyscy powstaniemy, podzielimy się 

prawdą i zjednoczymy jako jedna ludzkość przeciwko tym przestępcom.
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