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Erau foarte mândrii  să se vaccineze... Acum, sunt morţi !
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PENTRU A DESCĂRCA ACEST VIDEO ÎN MULTE LIMBI, FACEȚI CLIC PE ACEST LINK: 
https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


De luni de zile,  guvernul ne bate la cap :  " Port mască. Salvez vieţi."

Acum, cerinţa ar fi mai degrabă : " Distribui acest video. Salvez vieţi."


Acest video prezintă câteva persoane care erau dealtfel, foarte mândre că se vaccinează... 
Aceasta i-a ucis uneori foarte rapid (2 ore mai târziu), adesea în suferinţe atroce.

Uneori, pur si simplu, în timpul somnului lor. Acestea sunt treizeci şi cinci de persoane printre 
sutele de mii care mor sau care suferă  de efecte secundare în urma acestor injecţii care ne 
sunt  înşelător prezentate, ca vaccinuri.


Mai mult ca niciodată, aceste injectii cu material modificat genetic, vă fac să riscaţi mult mai 
mult decât COVID-ul însuşi. În plus, ele nu imunizează deloc, ele nu vă scutesc de mască şi de 
aplicarea regulilor de distanţare, si vă fac de şase ori mai contagioşi (şi periculoşi) decât cineva 
neinjectat.


Acceptând  să fiţi  injectaţi cu aceste aşa zise " vaccinuri anti-COVID ", nu numai că nu 
protejaţi pe nimeni  ci, mai  ales, vă puneţi anturajul  în pericol !


Referinţe utile...

— Site-ul  aducând omagiu victimelor: http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/ 

— Site-ul care trimite spre toate articolele şi toate informaţiile precise pentru fiecare victima, 
plus multe alte informaţii : https://healthimpactnews.com/2021/6000-increase-in-reported-
vaccine-deaths-1st-quarter-2021-compared-to-1st-quarter-2020/ 

— Decontul cazurilor cu efecte secundare şi a deceselor în SUA : 
https://vaers.hhs.gov/ 

— Detaliul efectelor secundare în SUA : 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html 

— Decontul  cazurilor cu efecte secundare şi a deceselor în Europa : 
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# 

— Cazurilor de deces , pentru  întreaga lume : 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Distribuiţi acest video... Şi salvaţi vieţi ! Mulțumesc pentru ei!
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