
TEXTO PARA COPIAR E COLAR SOB O VÍDEO QUE VOCÊ 
PUBLICAR - OBRIGADO POR SUA COOPERAÇÃO 

TÍTULO PARA COPIAR E COLAR: 

Eles estavam orgulhosos de serem vacinados... e morreram disso!


TEXTO PARA COPIAR E COLAR: 

PARA BAIXAR ESTE VÍDEO EM MUITOS IDIOMAS, CLIQUE NESTE LINK: https://
formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


Há meses que os governos nos vêm martelando: “Eu uso uma máscara. Eu salvo vidas”. 
Agora, ao invés, a instrução será: "Eu partilho este vídeo. Eu salvo vidas. "


Este vídeo apresenta algumas pessoas que estavam muito orgulhosas de serem vacinadas ... 
e que no entanto, isso matou-as, muitas delas, muito rapidamente (2 horas depois), muitas, 
com dores terríveis, outras, simplesmente durante o sono. Dentre as centenas de milhares de 
pessoas, trinta e cinco pessoas morrem ou sofrem dos efeitos secundários destas injecções, 
que nos são enganosamente apresentadas como vacinas.


Mais do que nunca, estas injeções de material geneticamente modificado colocam-vos num 
risco muito maior do que o próprio COVID. Além disso, elas não vos imunizam, não vos 
dispensam de usar a máscara e de aplicar os gestos barreiras e tornam-vos seis vezes mais 
contagiosos (e perigosos) do que um não injetado.


Ao aceitar ser injetado por estas ditas «vacinas anti-COVID», não só, não protegerá ninguém, 
como e sobretudo, colocará em perigo as pessoas à sua volta!


Referências úteis…

— O site em homenagem às vítimas: 
http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/  

— Um site referente a todos os artigos e a todas as informações precisas de cada vítima, além 
de muitas outras informações: https://healthimpactnews.com/2021/6000-increase-in-reported-
vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-to-1st-quarter-2020/ 

— A contagem dos efeitos secundários e das  mortes nos EUA: 
https://vaers.hhs.gov/ 

— Detalhes dos efeitos secundários nos EUA: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html  

— A contagem dos efeitos secundários e das mortes na Europa:  
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# 

— A contagem de casos e de mortes, pelo mundo inteiro: 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Compartilhe este vídeo… e salve vidas - Obrigado POR ELES!
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