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KTÓRY OPUBLIKUJESZ - DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 

TYTUŁ DO KOPIOWANIA I WKLEJANIA: 

Byli dumni z tego,  że się zaszczepili … To właśnie ich zabiło !


TEKST DO KOPIOWANIA I WKLEJANIA: 

ABY POBRAĆ TEN FILM W WIELU JĘZYKACH, KLIKNIJ TEN LINK: https://
formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


Od wielu miesięcy,  władze  rządowe wbijają nam do głowy : «  Noszę  maskę .  Ratuję innym 
życie. »

Obecnie,  poprawnym  poleceniem  byłoby stwierdzenie : «  Udostępniam to wideo.  Ratuję 
innym życie.   


To wideo przedstawia ludzi,  którzy byli mimo wszystko bardzo dumni z decyzji o zaszczepieniu  
się… To ich zabiło, czasami bardzo szybko ( po 2 godzinach ), często w okropnych 
cierpieniach.  Czasami po prostu w trakcie snu.  Jest to 35 osób spośród setek tysięcy,  które 
umierają  lub cierpią z powodu skutków ubocznych tych zastrzyków,  oszukańczo nazwanych 
szczepionkami.  


Wstrzyknięcie tego materiału genetycznie zmodyfikowanego naraża Was na o wiele większe 
ryzyko powikłań niż sam COVID.    Ponadto,  absolutnie nie uodparnia ono Was na wirusy, nie 
zwalnia od noszenia maski  czy od przestrzegania restrykcji socjalnych oraz sprawia, że 
jesteście bardziej niebezpieczni niż osoby « niezaszczepione » ponieważ sześciokrotnie 
zwiększa się Wasza zaraźliwość. 


Akceptując wstrzyknięcie tych niby « szczepionek antycovidowych », nie dosyć,  że nie 
ochraniacie  nikogo to jeszcze bardziej narażacie na niebezpieczeństwo ludzi ze swojego 
otoczenia. 


Przydatne referencje…

— Witryna składająca hołd ofiarom: http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/  

— Witryna zawierająca linki do wszystkich artykułów i wszystkich dokładnych informacji o 
każdej ofierze, a także wiele innych informacji: https://healthimpactnews.com/2021/6000-
increase-in-reported-vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-to-1st-quarter-2020/  

— Liczba skutków ubocznych i zgonów w USA: 
https://vaers.hhs.gov/  

— Szczegóły skutków ubocznych w USA: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 

— Liczba skutków ubocznych i zgonów w Europie:  
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#  

— Liczenie przypadków i zgonów na całym świecie: 
https://ourworldindata.org/coronavirus 

— Liczenie przypadków i zgonów na całym świecie: 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Udostępnijcie to wideo … A uratujecie  życie innym ! - dziękujemy ZA NICH!
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