Očkovat nebo neočkovat? Odpověď na otázku.
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Když sledujeme zprávy ze zemí, kde se již hojně očkuje, dostaneme smíšené pocity a pak se
ptáme: očkovat nebo neočkovat?
Media agitují pro očkování, náš vlastní strach z děsivé korony, z níž se 99.9% všech postižených
úspěšně vyléčí také říká očkovat, každý kolem nás s očima rozšířenýma strachem podporuje
očkování a přesto v nás něco váhá, jakoby něco nesouhlasilo.
Existuje příliš mnoho důvodů pro váhání. Skutečnost, že nikdo nenabízí léky proti této nemoci,
ale jakousi pochybnou a nefunkční prevenci proti něčemu, co nemusí vůbec přijít. Nakonec
každý očkovaný tu chřipku skrze očkování dostane. A když se nemocní ocitnou v nemocnici, co
jim dají? Nic! Nic, protože říkají, že proti tomu nic nemají. Nemají nic proti běžné chřipce –
samozřejmě!
Nejlepším prostředkem proti chřipce je čaj s citronem, několik acylpyrinů a pár dní v posteli. A
zatím se všichni těšíme na to jedinečné očkování, které nás všechny zachrání, vytrhne nás z
deprese koronaviru, zaplatí všechny dluhy, postará se o úklid domu, dokonce umyje okna,
ochrání nás před dravou zvěří a i před tou šíleně nebezpečnou korónou (z níž se 99,9% všech
pacientů úspěšně vyléčí) a navíc ještě vyvenčí psa. Zázrak století!
Ovšem všecka současná očkování nejsou žádná očkování a je nesprávné je tak nazývat. Jedná
se o technologii, která mění naši buněčnou genetiku a která způsobí autoimunitní onemocnění,
někdy AIDS, ne-li smrt, u každého, kdo se na toto pozlátko nechá nachytat.
Tím, že se coby největší oslové necháme naočkovat látkou, o které nevíme vůbec nic, která
nebyla vůbec testována a která je veřejně označována jako experimentální, kde byly veřejné
pokusy na zvířatech záměrně vynechány, protože všechna do posledního po očkování zahynula,
pak nemůžeme nic lepšího očekávat.
Když tento zločinný zásah, který se mylně a zrádně nazývá „očkování“, využívá cizí mRNA
k tomu, aby donutilo naše vlastní buňky začít produkovat toxickou látku (antigen), na kterou
imunitní systém určitě zareaguje útokem jako na škodlivého nepřítele, co čekáme? Náš imunitní
systém pak skutečně zareaguje a zaútočí na buňky, které obsahují tento jed, ale tyto jsou jeho
vlastní součást, jsou součástí našeho těla, takže útočí sám na sebe, útočí na svůj vlastní
organismus, který má správně ochraňovat.
Toto se nazývá autoimunitní onemocnění. Těchto nemocí je asi sto a nejznámější jsou:
revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, cukrovka č. 1, psoriáza, polymyalgie, celiakie –
zbytek najdete snadno na internetu.
Očkování má (údajně) vytvořit imunitu proti nemoci. Místo toho všechna očkování vyvolají
přesně to onemocnění, proti kterému byla vyvinuta. A k tomu všemu je nám zdůrazňováno, že

ochranný účinek očkování proti koroně, pokud vůbec existuje, je velmi krátkodobý. Takže nás
budou znovu a znovu očkovat!
Jsme stále přesvědčováni o tom, jak bezpečné je očkování proti koroně. Ale je to opravdu
bezpečné? Jak to může někdo vědět, když teprve nedávno bylo spíchnuto dohromady horkou
jehlou, takže nikdo nemůže ani tušit dlouhodobé důsledky. Ještě se nikdy nestalo, že by kdy kde
bylo „očkování“ tohoto druhu vyrobeno. Nikdo nikdy ještě s tímto úkolem neuspěl a cesty těch,
kteří to zkoušeli, jsou lemovány mrtvými a zmrzačenými pokusnými králíky, ať už lidmi nebo
zvířaty.
Musíme si také uvědomit, že v případě ublížení na zdraví, které by bylo způsobeno
očkováním, nebo dokonce v případě úmrtí v důsledku tohoto nepřirozeného zásahu, nemáme
nikde zastání. Farmaceutické společnosti byly učiněny zákonem nepostižitelné, neboli
netrestatelné za škody, které by jejich vakcíny způsobily. A vedoucí představitelé těchto
společností – a to je dokumentováno – se očkovat nenechají. Je možné, že nevěří svým vlastním
produktům?
Skutečnost, že mnoho vedoucích představitelů a kulturních osobností bylo očkováno
veřejně před kamerou, není důkazem ničeho. Pravděpodobně dostali pouze trochu destilované
vody se solí (saline solution), nebo stříkačce chyběla jehla. Všechno je možné a kouzelnická
představení jsou toho důkazem.
Když byl hlavní americký strašák Dr. Fauci veřejně očkován, předstíral, že je citlivý na místo
vpichu, a držel se rukou za tuto část. Ale k nemalému rozveselení všech jeho oponentů držel
opačnou ruku než byla ta, do které byl „očkován.“ Bylo málo těch, kteří si toho nevšimli, a on se
tím pouze zesměšnil a dále posílil celkovou nedůvěru k těmto „vakcínám“.
Bill Gates se rovněž očkovat nenechá a ani jeho rodina ne! A přitom tvrdí, jak nesmírně důležité
je očkování pro naše přežití, a spolu s takovými řečmi propaguje depopulaci planety. Takže – co
má opravdu na mysli? Skoro se zdá, že očkování je pouze pro nás, pro "plebs," jak by se dalo
říci, neboli pro "zbytečné jedlíky" jak nás titulují ti tam nahoře, kteří nám tajně vládnou.
Dokonce i v Africe si všimli, že něco není v pořádku, když politický vůdce Zambie, Dr.
Nevers Mumba zjistili, že na ampulích s vakcínou proti kovidu bylo napsáno: "Není určeno pro
Spojené státy, Kanadu a Evropskou unii." Takže výběrové řízení pro zájemce o ublížení na těle?
Už ta skutečnost, že všichni ti, kteří se veřejně vyjádří proti očkování, jsou šikanováni,
znemožňováni a i jinak cenzurováni a jejich videa a webové stránky jsou okamžitě staženy, dává
důvod k přemýšlení. Brandy Vaughan, která pracovala jako obchodní zástupce velké
farmaceutické společností a jejich podvod s očkováním odhalila a zahájila proti očkování
kampaň, byla dokonce nedávno zavražděna.
Není divu, že o takový produkt, za který výrobce nenese žádnou zodpovědnost a přitom rýžuje
z populace obrovské částky peněz, nechce nikdo přijít, obzvláště, když mu na lidských životech
tak málo záleží.

Farmaceutické společnosti mají za sebou dlouhou a barevnou historii hromadného ublížení
na těle, včetně hojných úmrtí, všechny způsobené jejich "zázračnými" vakcínami, a přesto, když
někdo něco řekne proti očkování, je okamžitě veřejně osočován, jako by spáchal hrdelní zločin.
Všimněte si sami, nikde v mediích neuslyšíte zápornou zmínku v souvislosti s očkováním a ani
na internetu nenajdete nesouhlasnou poznámku snadno. To proto, že všecko je tak přísně
cenzurováno. A přitom existuje doslova záplava případů ublížení na těle očkováním ve formě
těžkých permanentních zdravotních potíží, zničené imunity a nesčetných úmrtí.
Jak se vyjádřil americký farmaceutický gigant Merck, pro lidi je mnohem lepší a výhodnější
dostat korona chřipku a vyléčit se z ní. To je vybaví protilátkami na dlouhou dobu, možná i
navždy.
Mimochodem, 80% všech lidí již protilátky má i bez očkování a jiných násilností. My všichni,
anebo téměř všichni jsme už byli někdy v kontaktu s koronavirem – konec konců, je to s námi 17
let. Tak proč se potom vůbec starat?
Nicméně, pokud si stále ještě myslíte, že nejste dostatečně vybaveni proti takovému
nebezpečnému zásahu jako je korona, z níž se 99,9% všech pacientů vyléčí bez jakýchkoliv
problémů, pak bych vás upozornila na jedinečný prostředek proti vašim obavám: Vypněte
televizor. Budete překvapeni, kolik strachu tím odstraníte a jak velké množství sebedůvěry
postupně nabydete.

