
TEKST OM TE KOPIËREN EN TE PLAKKEN 
ONDER DE VIDEO DIE JE PUBLICEERT - BEDANKT 

VOOR JE SAMENWERKING 
TITEL TE KOPIËREN EN PLAKKEN: 

Ze waren er trots op dat ze waren ingeënt ... Ze stierven!


TEKST OM TE KOPIËREN EN TE PLAKKEN: 

KLIK OP DEZE LINK OM DEZE VIDEO IN VELE TALEN TE DOWNLOADEN: https://
formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 


Maandenlang hameren regeringen er op los met de slogan: “Ik draag een masker. Ik red 
levens". De aanwijzing zou nu de volgende worden: "Ik deel deze video. Ik red levens. "


Deze video laat een aantal mensen zien die niettemin erg trots waren om te worden ingeënt ... 
Ze kwamen om het leven, soms heel snel (2 uur later), vaak gepaard gaande met 
verschrikkelijke pijnen. Soms gewoon in hun slaap. Van de honderdduizenden gevaccineerden 
sterven of lijden er vijfendertig aan de bijwerkingen van deze injecties, die ons bedrieglijk als 
vaccins worden aangeboden.


Meer dan ooit brengen deze injecties met genetisch gemanipuleerd materiaal een veel groter 
risico met zich mee dan COVID zelf. Bovendien immuniseren ze niet absoluut, ze stellen je niet 
vrij van het dragen van een masker en het toepassen van barrière-gebaren en ze maken je zes 
keer besmettelijker (en gevaarlijker) dan een niet-geïnjecteerde.


Door ermee in te stemmen om te worden ingeënt met deze zogenaamde "anti-COVID-
vaccins", wordt enkel niemand beschermd, maar brengt u vooral de mensen om u heen in 
gevaar!


Nuttige referenties…

— De site die hulde brengt aan de slachtoffers: 
http://covidvaccinevictims.com/VICTIMS/  

— Een site die verwijst naar alle artikelen en alle precieze informatie van elk slachtoffer, en 
meer: https://healthimpactnews.com/2021/6000-increase-in-reported-vaccine-deaths-1st-
quarter-2021-compared-to-1st-quarter-2020/ 

— Het aantal bijwerkingen en sterfgevallen in de VS: 
https://vaers.hhs.gov/ 

— Details van de bijwerkingen in de VS: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html  

— Het aantal bijwerkingen en sterfgevallen in Europa:  
http://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html# 

— Het aantal gevallen en sterfgevallen in de hele wereld: 
https://ourworldindata.org/coronavirus 


Deel deze video ... en red levens - Bedankt VOOR HEN!
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