Czy należy za wszelką cenę unikać "szczepionki na COVID"?
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Ważne: autor tekstu nie jest lekarzem, wyraża to, w co wierzy, czytelnik - cokolwiek uczyni w związku z treścia tekstu , robi to
wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wywody i fragmenty cytatów przedstawione poniżej oparte są na wypowiedziach Roberta F.
Kennedy'ego (RFK) , który jest synem byłego prokuratora generalnego za czasów prezydenta Johna
Kennedy'ego. Robert jest prawnikiem, który zebrał (ukrywaną przez główny nurt) dokumentację na
temat szkodliwości szczepionek.
Robert F Kennedy jest też założycielem organizacji "Childrens Health Defense", działającej
dla prawdziwej ochrony zdrowia dzieci. Robert F. Kennedy skutecznie i odważnie walczy w USA
prawnie z Billy Killy i innymi nienawidzącymi ludzkości szczepionkowymi szaleńcami. Wygrał już
proces z Killy Billy.
RFK pisze;

Chciałbym zainteresować Was ważnym tematem związanym ze szczepionkami Covid-19.
Po raz pierwszy w historii szczepień, ta tzw. ostatnia generacja mRNA szczepionka
bezpośrednio ingeruje w materiał genetyczny pacjenta zmieniając jego indywidualny kod
genetyczny. Jest to manipulacja genetyczna - coś zabronionego i uważanego za działanie
kryminalne.
Zważmy, że mówi to znany prawnik, a przy tym, jak wynika to z jego działalności, uczciwy i
odważny człowiek.
Poniższy tekst wyraża treść wypowiedzi Roberta Kennedy'ego.
[...] drodzy pacjenci, po tej bezprecedensowej szczepionce mRNA nie będziecie w stanie leczyć
symptomów sposobami (nawet) medycyny komplementarnej. Będziecie żyć, ponosząc konsekwencje,
bo nie będzi można wyleczyć się po prostu poprzez usunięcie toksyn z ciała. Będziecie mieli wadę
genetyczną - a to jest nieodwracalne, już na zawsze.
Oznacza to, że żaden terapeuta nie pomoże Wam. Zniszczenia genetyczne będą
nieodwracalne. Moim zdaniem te nowe szczepionki są przestępstwem przeciwko ludzkości, jakiego
nigdy nie było jeszcze w dotychczasowej historii. Jak rzekł doświadczony lekarz dr Wolfgang
Wodarg, ta "obiecująca szczepionka" dla ogromnej większości ludzi powinna być zabroniona,
ponieważ jest manipulacją genetyczną.
Szczepionka, opracowana i popierana przez A. Fauci i opłacana przez Billy Gates'a, używa
eksperymentalnej technologii mRNA. 20% ludzkich "świnek morskich" doświadczyło poważnych
efektów niepożądanych.
Źródło: artykuł Roberta F. Kennedy Jr: New COVID Vaccine Should
Be Avoided At All Cost (nowej szczepionki COVID powinniśmy unikać za wszelką cenę).
Więcej o Robercie F. Kennedy: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr
I jeszcze więcej od Roberta F. Kennedy'ego: Vaccine COVID = IRREVERSIBLE
GENETIC DAMAGE _ A CRIME AGAINST HUMANITY
Pytania i odpowiedzi, moje tłumaczenia wyrażają czyste przesłanie wypowiedzi.
1. Czy wirus istnieje?
- Tak - jak wiele innych wirusów.
2. Czy jest nań lek?
- Tak, jeśli użyjesz właściwych leków i nie pozostawisz swojego zdrowia w rękach skorumpowanego
systemu zdrowia.
3. Czy są dobrzy lekarze?
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- Tak, i to wielu, niektórzy działają dyskretnie oferując właściwe leczenie, inni są odważniejsi i jest
w Necie sporo filmów na temat leczenia, wielu z nich grożono, pozbawiano uprawnień lub uciszano.
4. Czy naukowcy poszukują rozwiązań?
- Tak, i jest światowa organizacja Doctors and Scientists for Truth, wzywająca innych do
dołączenia, aby ujawnić fałszywe leczenie.
5. Czy to jest pandemia?
- Nie. WHO zmieniła definicję pandemii zanim wirusa wypuszczono [...].
6. Czy to jest zakaźne?
- Tak, jak każda grypa.
7. Jeśli chwycę wirusa, to znaczy że umrę?
- Nie, jeśli masz symptomy, weź od razu odpowiedni lek (wzmocnij system immunologiczny, weź
środki przeciwzapalne) i wylecz się w domu.
8. Czy można temu zapobiec?
- Tak, przestrzegaj higieny i dbaj o system immunologiczny. Masz także metody ozonowe, MMS z
protokołem zapobiegania.
9. Czy podawane nam ilości zarażonych i zmarłych są wiarygodne?
- Nie. W USA odkryto, że wszelkie dane są tu zawyżane dziesięciokrotnie. Powodami śmierci są inne
choroby, a testy są niewiarygodne i dają fałszywie pozytywne wskazania.
10. Czy przypadki asymptomatyczne to prawdziwe wskazania pozytywne?
- [...] według teorii Kocha odpowiedź brzmi: nie!
11. Czy wirusa stworzono?
- Tak, w laboratorium.
13. W jakim celu?
- Jako pretekst do restrykcji, zmiany systemu ekeonmicznego na bardziej opresyjny / zniewalający,
przerażający, kreujący ślepe posłuszeństwo stada.
14. Czy wiele krajów uczestniczy w tym złośliwym planie?
- Tak.
15. Czy my z tego wyjdziemy?
- Tak. A wszyscy, którzy przyczynili się do śmierci, gdy plan upadnie, zapłacą za to, co zrobili.
16. Czy trzeba się bać?
- Nie, strach obniża odporność i czyni Cię łatwym do kontrolowania.
17. Czy media są częścią tego planu?
- Tak. Właściciele mediów są wspólnikami. To się nazywa kontrola umysłu.
18. Co powinniśmy robić?
- Chroń siebie. Jak zachorujesz, wiesz już jak leczyć się w domu, lub skorzystaj z pomocy zaufanego
lekarza ([...] ? nie działającego według niesławnych procedur medycznych).
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19. Czy powieniem się zaszczepić?
- Nie. [...] to wpłynie na Twoje zdrowie w kategoriach średnio o długookresowych , fizycznie i
umysłowo. To jest Twoje ciało więc masz prawo decydować o tym, czy chcesz się szczepić. Czy
zaufasz szczepionce skoro wirusa stworzono w celu eksterminacji ludzkości?
20. Czy to jest wojna?
- Tak! I my zwyciężymy! Trzymajmy się razem i budźmy innych ludzi, dając im dużo informacji.
__________________________________________________________________
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