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Czy tzw. „szczepionki na Covid” są na pewno tym, za co chcą
uchodzić?
27 04 2021
Ważne: Poniższy tekst jest zasadniczo oparty na opiniach osób, które uważane są
za kompetentnych, uczciwych medyków (tak, takich jest wciąż wielu).
Podaję też źródła hasłowej informacji, jaką przekazuję. Społeczeństwo cierpi
na brak obiektywnej informacji, w tym medycznej. Media mainstreamu mają
wszechogarniający wpływ na większość społeczeństwa.
Aby oriąentować się nieco w otaczajacym nas szumie informacyjnym i
kakafonii łgarstw, trzeba 1. być w stanie spojrzeć szerzej na zagadnienie, 2.
poszukać dostępu do różnych, w tym przeciwstawnych do mainstreamowych,
opinii. Niniejszy tekst może to nieco ułatwić. Jeśli jednak zadawalasz się treściami z
wieczornego dziennika TV, traktując je jako swoje główne źródło informacj, ten
tekst nie jest dla Ciebie, więc nie trać czasu na czytanie go.

O czym tu piszę
Tekst ten jest nie tyle konwencjonalnym artykułem, co pewnego rodzaju
krótką „hasłową” kroniką informacyjną, odnoszącą się do wąskiego wycinka
procedery tzw. „szczepień”. Mamy tu do czynienia - co wie już sporo ludzi - nie
tyle ze szczepionką, co z eksperymentem medycznym… Spróbujmy spojrzeć na
na zagadnienie Covida nieco szerzej, opierając się na informacjach pochodzących
od odważnych lekarzy, przekazujących inne, nie mainstreamowe poglądy.
Spróbujmy pozwolić sobie na ujrzenie szerszwgo kontekstu zagadnienia
„szczepionek”, być może ułatwi to podjęcie wyedukowanej decyzji w kwestii
„szczepienia”.
Czy na pewno ukłucia Covid 19 są tylko eksperymentem medycznym? Są
lekarze uważający, że nie tylko, że jest gorzej.
Zamieszczam tu krótkie, hasłowe informacje/opinie z powoływaniem się na
źródła, anglojęzyczne, ale nie umniejsza to ich wagi, jako iż mamy mało
polskojęzycznych informacji na te interesujące tematy. Jeśli kogoś bardzo
zainteresuje któryś z poruszanych tu tematów, bariera językowa nie będzie już
mieć dla niego decydującego znaczenia.
A teraz do rzeczy.
________________________________________________________
* Pięcioro uznanych i znanych lekarzy w USA organizuje i rozpowszechnia:

Dyskusja Okrągłego Stołu „Dlaczego nie zaszczepieni „na Covid” są zarażani
przez tych, ktorzy przyjęli to ukłucie i co możemy z tym zrobić”.
Czy pomyśleliście o takiej możliwości? Ja dotychczas nie pomyślałem. Czy to
prawda? Nie wiem. Ale mówią o tym znani i uznani lekarze w USA.
Źródło: https://rumble.com/vg3drt-urgent-5-doctors-agree-that-covid-19injections-are-bioweapons-and-discuss-.html
__________________________________________________________
* W 1971 roku niejaki Jacques Attalli z Grupy Bilderberg w swojej książce (ne
znam tytułu) napisał coś, co nieźle może obrazować nastawienie globalistów do
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populacji ludzkiej, jak również dowodzić, że to, co się obecnie dzieje, było
planowane od dawna:
W przyszłości będzie się poszukiwać sposobu zredukowania populacji.
Oczywiście, nie będziemy w stanie dokonać egzekucji ludzi czy zbudować
obozy. Pozbędziemy się ich powodując, że uwierzą, że to dla ich własnego
dobra… Znajdziemy lub spowodujemy coś, pandemię, wymierzoną w
niektórych ludzi, jakiś prawdziwy lub nie kryzys ekonomiczny, jakiś wirus
wymierzony w starych lub podstarzałych, nieważne - słabi i strachliwi się
temu poddadzą. Ci głupi uwierzą w to, i poproszą o leczenie, i to leczenie
będzie naszym rozwiązaniem. Wybór idiotów dokona się sam: sami pójdą do
rzeźni.
Źródło:
https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/04/new-benjamin-fulford-end-ofe m p i r e - f o r- d a v o s - c r o w d - a s - p a n d e m i c - t o t a l i t a r i a n - p o w e r- g r a b implodes-2520658.html
_______________________________________________________
* Martha Fulford: Tereny, gdzie lockdown („obostrzenia”) jest najostrzejszy,
charakteryzują się największą ilością „nowych przypadków”… uwaga… nie
odwrotnie!
Źródło: lm
https://globalnews.ca/video/7748177/medical-expert-sound-alarm-over-collateraldamage-of-lockdowns
_________________________________________________________
* Kilka faktów na temat Covid-19 od: dr Roger Hodkinson:
Najważniejsza sprawa to fakt nieuzasadnionej histerii społeczeństwa
powodowanej przez media i polityków. To obrzydliwe. To jest największe oszustwo
popełnione na niczego nie podejrzewjącym społeczeństwie. To nie Ebola, To nie
SARS. To politycznie rozgrywana medycyna i to jest bardzo niebezpieczna gra.
A oto kilka faktów:
Były wicedyrektor rmy farmaceutycznej P zer: „Nie ma potrzeby stosowania
szczepionek, pandemia jest skończona”.
Badanie przeprowadzone przez Pantagon: „Zastrzyki przeciw grypie
podwyższają ryzyko koranowirusa o 36 %”.
Badania naukowe (zbyt liczne aby tu przytoczyć) dowodzą: „Maski nie
powstrzymują COVID-19”.

fi

fi

fi

Dr Fauci: „Maski nie dają ochrony przed wirusem, tylko… pomagają ludziom
poczuć się… lepiej”.
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* Lekarze potra ą skutecznie leczyć Covid (pozaambulatoryjnie) używając
Hydro-xychloriny i Ivermektyny.
Szczepionki - według amerykańskiego rządowego systemu sprawazdawczemu
wysyłają setki ludzi do szpitali na ostry dyżur.
Mają miejsce liczne zgony wkrótce po otrzymaniu szczepionki Covid -19.
Znany lekarz w swojej przemowie nazywa szczepionkę COVID ryzykownym
eksperymentam medycznym z niebezpieczeństwem śmierci, bezpłodności.
Źródło: https://lifefacts.lifesitenews.com/lifefacts_-covid-19_ nal/
_________________________________________
* Rumuńska lekarka, dr Flavia Grosan, leczy 100% pacjentów z Covid-19
(wyleczyła już ok. 1000 osób). Lekarka ma po prostu odwagę odrzucać
„rekomendowane” procdury. Jest przeciwna podłączaniu pacjenta do respiratora, i
krytykuje taki proceder. Twierdzi, że intubacja zabija chorego. Dr Grosan stosuje
tanie leki.
Źródło:
https://www.lifesitenews.com/blogs/romanian-doctor-says-she-cures-100percent-of-covid-patients?utm_source=lifefacts
______________________________________________
* Ile jeszcze dowodów potrzeba, aby rządy przyjęły do wiadomości, że przymus
noszenia masek jest kontrproduktywny (mniej zakażeń - cokolwiek to znaczy jest tam, gdzie nie zmusza się ludzi do naszenia masek).
Pokuszono się o zbadanie tej sprawy na przykładzie USA, gdzie na około
połowie terytorium nie ma już obowiązku noszenia masek. Porównano wyniki
zakażeń. Okazuje się, że ta terenach z obowiązkiem maskowania twarzy jest
znacznie większy procent zakażeń. Czyli noszenie maseczki pogarsza sytuację.
Zachodzi więc pytanie, jaki jest cel tego typu nakazów.
Interesującą analizę zagadnienia, z możliwością obejrzenia mapy USA z
podziałem na stany „niebieskie” i „czerwone”, można znaleźć podążając za linkiem
https://www.lifesitenews.com/opinion/mask-mandates-are-counterproductivehow-much-more-data-do-we-need?utm_source=lifefacts
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_____________________________________________
Temat Covid jest długą rzeką faktów, badań, opinii, oszustw. Na dziś jednak to tyle.

