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APEL EKSPERTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA W SPRAWIE
PANDEMII i SZCZEPIONKI NA COVID-19
stukała w klawisze YOSHIKO , składał RdmG.
Źródło: Justyna Walker – apel ekspertów z całego świata w sprawie pandemii i szczepionki na covid-1 9
Źródło anglojęzyczne: Ask The Experts (Covid-1 9 Vaccine) - Now Banned on YouTube and Facebook

JUSTYNA

WALKER

Lekarze, profesjonaliści, ludzie, którzy mają wiedzę. Wiedzę, którą do dzisiaj
trzymają w ukryciu i nie chcą się nią dzielić. Ze strachu lub też z innych powodów.
Milczenie nie jest dobre. Każda prawda jest lepsza niż złudny spokój ducha. To
dla Was jest ten film, abyście w końcu zrozumieli, że są ludzie, którzy są w stanie stanąć z Wami i zaryzykować wszystko, co udało im się do tej pory zdobyć.
Tylko po to, żeby zatrzymać kłamstwa, które są nam dzisiaj wrzucane.

Musican

Oglądajcie, decydujcie się, budźcie innych, nie bójcie się, jest nas coraz więcej.

Nazywam się Andrew Kaufman. Jestem lekarzem i certyfikowanym psychiatrą
sądowym. Ta pandemia nie jest prawdziwą pandemią medyczną. Nie udowodniono, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna ani skuteczna, ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu.
Dodatkowo nie ma jasnej definicji żadnej nowej choroby, na którą można by ją
przebadać, ponieważ nie ma wirusa, który został oczyszczony lub którego istnienie wykazano. Tak więc nie ma celu dla szczepionki. Jednak najważniejsze
jest to, że ponieważ nie wystąpiły żadne dodatkowe zgony w związku z nową
chorobą, po prostu nie ma potrzeby stosowania nowej szczepionki.

HILDE DE SMET

Dr Hilde de Smet
Medical Doctor
From Belgium
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ANDREW KAUFMANN

Dr Andrew Kaufman
Medical Doctor and
Forensic Psychiatrist
from the USA

Cześć, nazywam się Hilde de Smet. Jestem belgijskim lekarzem i chciałabym powiedzieć, że nowa szczepionka przeciwko COVID-19 nie jest bezpieczna i że nie
ma globalnej pandemii medycznej od prawie 20 lat.
Przemysł farmaceutyczny próbował opracować szczepionkę Corona, ale to się
nigdy nie udało, ponieważ w badaniach na zwierzętach zaobserwowano poważne skutki uboczne zaburzeń autoimmunologicznych, gdy zwierzę zostało narażone na nowy wirus typu dzikiego.
Te zaburzenia autoimmunologiczne są porównywalne z powikłaniami zaobser-
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wowanymi w przypadku niektórych pacjentów z COVID-19. Z powodu globalnej wymówki pandemii, przemysł
farmaceutyczny ma pozwolenie na pominięcie testów na zwierzętach.
Oznacza to, że my, ludzie, będziemy szczurami laboratoryjnymi i możemy mieć poważne skutki uboczne, gdy
będziemy narażeni na nowe wirusy.

Nazywam się Nils R Fosse i jestem lekarzem w Bergen, w Norwegii. Nie udowodniono, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna i skuteczna. Jest to
nowa technologia i została przetestowana na kilku tysiącach ludzi w ciągu kilku
miesięcy. Proszę, zrób własne badania.
To nie jest prawdziwa pandemia medyczna. Śmiertelność w Norwegii nie jest
wyższa niż przeciętnie w roku.

ELIZABETH EVANS

Dr Elizabeth Evans
Medical Doctor
From the UK

Nie udowodniono, że szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne ani skuteczne. Uważamy, że podanie tych zasadniczo eksperymentalnych szczepionek
milionom ludzi, które wykorzystują zupełnie nowe mRNA, jest lekkomyślne i niepotrzebne, gdy dostępne są tylko ograniczone, krótkoterminowe dane dotyczące
bezpieczeństwa.

Niedawno zorganizowaliśmy bardzo udane webinarium, które było oglądane
przez miliony ludzi na całym świecie. Stoję za ideą, jaką jest ludzkość, szczególnie w obecnej sytuacji niszczycielskiego skutku koronawirusa i jego ograniczeń
nałożonych na społeczeństwo.

Dr Vernon Coleman
General Practitioner
From the UK
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Dr Nils R Fosse
Medical Doctor
From Norway

Elizabeth Evans, emerytowana lekarka i współzałożycielka Brytyjskiego Medical
Freedom Alliance.

Tutaj Mohammed Adil z Wielkiej Brytanii. Jestem członkiem Royal College of
Surgeons of UK i konsultantem chirurgii. Pracowałem dla służby zdrowia od 30
lat z nieskazitelną historią. Jestem przewodniczącym globalnej organizacji Medical Association UK i niedawno stworzyliśmy Światowy Związek Lekarzy przy
współpracy z tysiącami pracowników służby zdrowia na całym świecie.

VERNON COLEMAN

NILS R FOSSE

MOHAMMAD ADIL

Dr Mohammad Adil
Medical Doctor
From the UK

Lekarzom nie wolno kwestionować COVID-19 w materiałach publicznych zawierających prawdę o rzekomej szczepionce na chorobę. Zostało to zakazane w zeszłym roku.
Byłem demonizowany, kłamano o mnie i pięćdziesięciu latach mojej kariery,
niszcząc moją reputację przez promujących pandemię, której nigdy nie było,
i szczepionkę, która nigdy nie była potrzebna. Całe oszustwo COVID-19 jest, jak
to powiedziałem 20 marca 2020, największym oszustwem w historii.
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Zasada światowej zgody jest niezbędna w medycynie, ale pacjenci posiadający szczepionki, nie mogą wyrazić
świadomej zgody, ponieważ nie są o tym poinformowani.
Dziękuję niebiosom za takie strony jak BranNewTube, które zawierają nieocenzurowane filmy z lekarzami, którzy zostali ocenzurowani lub zbanowani gdzie indziej.

Nazywam się profesor Dolores Cahil. Jestem biologiem molekularnym i immunologiem, i mam dobrą wiadomość. Koronawirus i lockdown nie były tak poważne,
jak powiedziano. Wiemy, że możemy bardzo skutecznie leczyć objawy COVID-19
witaminami „D”, „C” i cynkiem, i innymi bardzo bezpiecznymi lekarstwami.
Dlatego też lockdown i środki takie jak kwarantanna oraz dystans społeczny,
a także maski, nie były konieczne. Również szczepionka nie jest konieczna. Nigdy nie było licencji na szczepionkę RNA, i nie dlatego, że nie przeprowadzono
badań klinicznych, ale dlatego, że w badaniach bezpieczeństwa stwierdzono
znaczące skutki niepożądane i zgony u zwierząt, które używano do tych badań
w ciągu ostatnich 20 lat.

R ZAC COX

Dr R Zac Cox
Holistic Dentist
Homeopath from UK

DOLORES CAHIL

Prof. Dolores Cahil
Molecular Biologist and
Immunologist from Ireland

Nazywam się R Zac Cox. Jestem holistycznym dentystą i homeopatą. Jestem
członkiem i założycielem światowego sojuszu lekarzy. Wierzę, że pandemia
zasadniczo się skończyła, i tak było już latem. Jestem również głęboko
przekonany, że nie ma długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa
którejkolwiek ze szczepionek COVID.
Oznacza to, że eksperymentują na nas, co jest sprzeczne z kodeksem
norymberskim.
Nie wezmę szczepionki.

Jestem dr Anna Forbes. Jestem brytyjskim lekarzem reprezentującym brytyjski
Medical Freedom Alliance. Jest to rosnąca grupa lekarzy, naukowców i prawników.

ANNA FORBES

Uważamy, że doszło do przeszacowania ryzyka dla zdrowia publicznego, jeśli
chodzi o SARS-COVID-2 z powodu błędnej interpretacji danych i niewłaściwego
użycia testu PCR.
Wzywamy do zachowania świadomej zgody. Wyboru medycznego i autonomii
cielesnej.

Dr Anna Forbes
Medical Doktor
From the UK

Jako lekarze uważamy, że utrzymanie tego jest absolutnie niezbędne. Dziękuję.
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RALF ER SUNDBERG

Jestem Ralf Sundberg MD. Ph.D., były współpracownik, profesor chirurgii transplantacyjnej w Instytucie Karolińskim.
Moja opinia o kryzysie koronawirusa jest taka, że test PCR jest niedokładny.
Właściwie to wywołuje wiele fałszywych pozytywnych wyników. Więc nie ufam
szczepieniom. I nie ufam tej szczepionce.

Dr Ralf ER Sundberg
Medical Doctor
From Sweden

Jestem Johan Dennis z Belgii. Szczepionka na koronawirus nie jest bezpieczna
ani skuteczna. To fałszywa pandemia. Koronawirus pod względem śmiertelności,
szkodliwości i zaraźliwości jest porównywalny z grypą sezonową i mogę tylko
odrzucić skrajnie nieproporcjonalne środki podejmowane przez nasze rządy.
Nie ma sytuacji awaryjnej. To wszystko jest zaaranżowane, abyś był wystarczająco przerażony, aby wziąć szczepionkę. Ta szczepionka po prostu nie jest bezpieczna. Została opracowana zbyt szybko. Nie mamy pojęcia, jakie będą
długoterminowe skutki. Wymaga znacznie więcej badań. Nie ma pośpiechu ani
sytuacji awaryjnych.
To może zmienić Twoje DNA. Jest to nieodwracalne i nie do naprawienia dla
wszystkich przyszłych pokoleń. Jest to eksperyment na ludzkości. Nigdy bym sobie tego nie dał ani moim pacjentom lub bliskim. Nie jesteśmy szczurami laboratoryjnymi.

JOHAN DENNIS

Dr Johan Dennis
Medicial Doctor and
Homeopath from Belgium

W tej szczepionce obecna jest nanotechnologia. Nanoboty w żelach hydro zostały opracowane do celów wojskowych. Istnieją mocne przesłanki, że może
uczynić z Ciebie marionetkę, za pomocą własnego smartfona, związane z siecią
5G i sztuczną inteligencją.
Możesz stracić wszystko, co czyni Cię człowiekiem. Tak więc prosimy, poinformuj
się dobrze przed podjęciem decyzji. Błogosławię Was wszystkich.
DANIEL CULLUM

Cześć, jestem dr Daniel Cullum, lekarz chiropraktyk z Turpin Oklahoma USA.
To nie jest prawdziwa pandemia medyczna, co widzimy teraz na świecie. Nie
udowodniono, że szczepionka jest bezpieczna ani skuteczna. Nie będę jej przyjmować ani polecać, ponieważ nie ma bezpiecznej szczepionki. Kropka.

Dr Daniel Cullum
Chiropractic Physican
From USA

MORITZ VON DEN BORCH

Mam na imię Moritz von der Borch. Pracuję jako dziennikarz naukowy i medyczny, i jestem Niemcem.
Nie przyjmuj tej szczepionki. Jest niebezpieczna. Ta pandemia to oszustwo.
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Jestem Anne Fierlafijn. Jestem lekarzem z Belgii specjalizującym się w przewlekłych chorobach zakaźnych, takich jak Lyme, Epstein-Barr itp.

ANNE FIERLAFIJN

Dr. Anne Fierlafijn.
Medical Doctor
From Belgium

Szczepionka COVID-19 nie jest bezpieczna ani skuteczna. I myślę, że niedopuszczalne jest, aby firmy, które je produkują, zostały zwolnione z odpowiedzialności, jeśli BigPharma nie bierze odpowiedzialności za wytwarzany przez siebie
produkt. Jak mogą oczekiwać, że lekarze będą wstrzykiwać je swoim pacjentom,
nie wątpiąc w to, że wyrządzają im krzywdę?
Tak naprawdę widzimy, że nie jest to pandemia medyczna. Środki na rzecz Corony, powodują znacznie więcej szkody. Więcej szkody niż sam wirus. Widzimy, że
na całym świecie liczba przypadków jest fałszywie przedstawiana w celu nakłonienia ludności do posłuszeństwa i szczepień.
Więc proszę, bądź krytyczny, przeprowadź własne badania i nie pozwól mediom
Tobą manipulować. Myślę, że czas zareagować. Czas stanąć w obronie swojej
wolności dla przyszłości swoich dzieci.
Nie poddawaj się lękowi, polaryzacji, rządowej kontroli i ograniczenia wolności
pod fałszywym pretekstem wirusa, ponieważ tak się dzieje.

TOM COWAN

Cześć. Tu dr Tom Cowan.
Chcę tylko przypomnieć ludziom, że musimy pamiętać, że zdrowie nie bierze się
z wtryskiwania toksyn do naszego organizmu, ale raczej na podstawie decyzji,
co znaczy być człowiekiem i dążenia do tego z całego serca.

KEVIN P CORBETT

Dr Kevin P Corbett
Retired Nurse and
Health Scientist
from the UK
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Dr Tom Cowan
Medicial Doctor
From the USA

Jestem dr Kevin Corbett, emerytowany pielęgniarz i naukowiec z Wielkiej Brytanii. Nie udowodniono, że szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne ani
skuteczne. COVID nie jest prawdziwą epidemią medyczną. Szczepionki wykorzystują syntetyczne produkty, które zmieniają Twoje geny. Umożliwiają niebezpieczne reakcje chemiczne. Naukowcy rządają by szczepienia zostały
zatrzymane. Prawdziwą epidemią jest strach i histeria. Zaczęło się w Chinach
i szybko rozprzestrzeniło się za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia.
Histerię przyśpieszyły korporacje, które zyskują finansowo na sprzedaży szybkich, błędnych testów medycznych, toksycznych leków przeciwwirusowych, a teraz niesprawdzonych i potencjalnie niebezpiecznych szczepionkach.
Standardowe środki ostrożności, które normalnie chronią społeczeństwo, zostały
zlekceważone z powodu histerii, ignorancji i zysków. Na przykład, szczepionki
nie przeszły odpowiednich testów fazy trzeciej. Test COVID PCR jest poważnie
błędny. Nigdy nie był badany w standardowy sposób przez Brytyjską Narodową
Służbę Zdrowia i nigdy nie powinien być stosowany u osób chorych lub bez objawów.
www.rdmg.eu
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Nazywam się dr Carrie Madej. Jestem lekarzem medycyny wewnętrznej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jestem właścicielem własnej kliniki i przez ostatnie
19 lat jestem dyrektorem medycznym w dwóch różnych klinikach, a także byłam
lekarzem prowadzącym dla studentów medycyny.
Jestem tutaj, aby Wam powiedzieć, że nie ma światowej pandemii na COVID-19.
Używamy mechanizmów testowych ważnych PCR, które nigdy nie zostały wskazane ani stworzone do diagnozowania jakiejkolwiek infekcji. To nie jest sposób,
w jaki powinniśmy diagnozować. Dodatkowe szpitale i lekarze otrzymują zachęty finansowe do diagnozowania COVID-19. Mamy wiele błędów laboratoryjnych
pojawiających się na całym świecie, co wskazuje na więcej fałszywych pozytywnych wyników.

CARRIE MADEJ

Jestem tutaj, aby Wam powiedzieć, że nie wezmę szczepionki przeciwko COVID19 i nie polecę tej szczepionki któremukolwiek z moich pacjentów. Ta szczepionka jest eksperymentem na ludzkości, ponieważ propagują użycie zmodyfikowanego informacyjnie RNA lub zmodyfikowanego syntetycznie DNA w ludzkim
ciele. To pierwszy raz w historii, gdy coś takiego zostanie zastosowane na ludzkości. Nie wiemy, co może się z nami stać.

Dr Carrie Madej
Medicial Doctor
From the USA

Dodatkowo proponują zastosowanie technologii nanolipidowej lub nanotechnologii na ludzkiej rasie. Jest tak wiele rożnych okropnych rzeczy, które mogą nam
się przydarzyć, dlatego musimy to zbadać, zanim ruszymy naprzód.
To jest mój alarm dla świata.

BARRE LANDO

Nazywam się dr Barre Lando i leczyłem wiele dzieci uszkodzonych przez szczepionki z powodu braku odpowiednich testów i fałszywych warunków towarzyszących rzekomej pandemii.

Dr Barre Lando
Physician
From the USA

Gorąco ostrzegam każdego, kto rozważa przyjęcie szczepionki przeciwko
COVID19.

Jestem Kate Shemirani znana jako „Naturalna pielęgniarka w toksycznym Świecie”. Czy wierzę, że jest pandemia? Absolutnie nie ma na to dowodów.

KATE SHEMIRANI

Czy wierzę, że COVID-19 istnieje? To nigdy nie zostało udowodnione. Czy uważam, że populacja potrzebuje tej nowej niebezpiecznej szczepionki COVID-19, na
której nie przeprowadzono badań i której nie przetestowano? Absolutnie nikt tego nie potrzebuje.
Czy uważam, że nasz rząd powinien zostać aresztowany za możliwe ludobójstwo? Całkowicie.

7

www.rdmg.eu

Kate Shemirani
Natural Nurse
From the UK
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SANDY LUNOE

Nazywam się Sandy Lunoe. Jestem emerytowaną farmaceutką z Norwegii. Nie
udowodniono, że szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne.
Skupię się tylko na dwóch kwestiach bezpieczeństwa. Szczepionki niosą ze sobą
ryzyko uwydatnienia odporności, zamiast ochrony przed infekcją. Szczepionka
może faktycznie pogorszyć chorobę, gdy zaszczepiona osoba jest zarażona wirusem.

Sandy Lunoe
Pharmacist
From Norway

Po drugie, w Wielkiej Brytanii to przepisy dotyczące leków i produktów opieki
zdrowotnej. Agencja złożyła pilną prośbę, cytując, że mhra pilnie poszukuje
oprogramowania sztucznej inteligencji do ponownego przetworzenia spodziewanej, dużej ilości niepożądanych reakcji leków na szczepionkę COVID-19.

Nazywam się Boris Dragin i od 40 lat prowadzę prywatnie Klinikę Medycyny
Komplementarnej. Pandemia COVID nie jest prawdziwa. To jest atak na prawa
człowieka oraz na naszą wolność.

BORIS DRAGIN

Musiałbym być kompletnie szalony, aby zaakceptować eksperymentalną szczepionkę od kryminalistów, którzy przepchnęli program [szczepień] dla zysku, naciskają ludzi do jej brania.
I czy naprawdę wydaje Wam się, że jakieś firmy ubezpieczeniowe gdzieś na świecie ubezpieczyłyby kogokolwiek, kto brał to szczepienie?

Boris Dragin
Licensed Acupuncturist
From Sweden

Niech nasi liderzy i ci, którzy proponują to szczepienie, sami ją wezmą.
PIOTR RUBAS

Dr Piotr Rubas
Medical Doctor
From Poland

Cześć wszystkim. Nazywam się Piotr Rubas i pochodzę z Polski. Obecnie pracuję
jako internista w Niemczech. Zdecydowanie nie zgadzam się na szczepienie tym
eksperymentalnym preparatem zwanym szczepionką koronową.
Po pierwsze, każda nowa szczepionka musi przejść okres prób klinicznych przez
co najmniej 5 lat. Po drugie, Dlaczego mam wstrzykiwać w swoje ciało coś
nieznanego z powodu wirusa, którego śmiertelność jest podobna do wskaźnika
grypy sezonowej?

Chcę, żebyście pamiętali, że każdy z Was, niezależnie, jest latarnią światła dla
tych, którzy są wokół Was, więc dawaj przykład, walcz, przemawiaj, szczególnie
w imieniu swoich dzieci. Pozwól swoim dzieciom zobaczyć, co to znaczy być
wolnym. Pozwól swoim dzieciom być świadkami Twojego heroizmu w życiu i że
jesteś gotów wstać i zrobić to, co słuszne, niezależnie od tego, co się wokół
Ciebie dzieje.
NATALIA PREGO CANCERO
Medical Doctor
From Spain

RASHID BUTTAR

Dr Rashid Buttar
Medical Doctor
From the USA

Szczepionka COVID-19 nie jest bezpieczna ani skuteczna. To nie jest prawdziwa
pandemia medyczna.
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Problemem nie jest szczepienie. Problemem jest to, że oni chcą, żebyśmy uwierzyli, że udało się zrobić szczepionkę w mniej niż rok przeciwko chorobie, przy
użyciu nowych technologii, i to na wielką skalę.
Nie tylko planują zaszczepić wyznaczoną liczbę ludzi, ale wszystkich na Ziemi.
Każdy, kto pracuje ze szczepionkami, wie, że to wymaga czasu, by uzyskać skuteczność i odpowiednio zrozumieć długoterminowe efekty szczepienia na ludzkie
zdrowie.

KELLY BROGAN

NOUR DE SAN

Dr Nour De San
Medical Doctor
From France

Przez większą część stulecia szczepienia polegały na skorumpowanej propagandzie naukowej i systemowym tłumieniu prawdziwie świadomej zgody. Ze szczepionką COVID dochodzimy do punktu zwrotnego, w którym prawda jest
dostępna dla wszystkich.
Czy zaufasz farmaceutykom, GMO i 5G substydiującym technokratom swoim
zdrowiem? Czy przejrzysz ich działania do transhumanistycznego programu,
który ma na celu pozbawienie Cię zaufania do swojego ciała?

Dr Kelly Brogan
Medicial Doctor
From the USA

Czy zaufasz agencji, jeśli chodzi o twoje życie i twoje człowieczeństwo?
Szczepienie to penetracja ciała, umysłu i ducha przez państwo. Nie udowodniono, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna ani skuteczna. To nie
jest prawdziwa pandemia.

Nazywam się Konstantin Pavlidis i jestem profesorem kognitywistyki, badaczem
biomedycznym i zintegrowanym lekarzem.
Czuję, że wirus COVID-19, nie jest prawdziwą medyczną pandemią i z tego powodu produkowana szczepionka nie została potwierdzona jako bezpieczna, ponieważ istnieją cztery etapy. Etap bezobjawowy opóźniony w przejawach
rozwoju symptomów. Wirus przekonuje komórki „T”, że nie jest najeźdźcą, a następnie wchodzi w układ odpornościowy. I wreszcie czwarty etap spadku obecności wirusów, gdzie jest przypadkiem niewykrywalne. I nie występuje w płynach
ustrojowych.

KONSTANTIN PAVLIDIS

Wirusowe DNA staje się częścią DNA jako gospodarz komórek odpornościowych.
Z tego powodu, żadne testy nie są naprawdę dokładne i żadna szczepionka nie
może być dokładna, ponieważ traktuje układ odpornościowy tak, jakby był
prawdziwym atakiem wirusa, który wyzwala monocyty w próbie dostępu do komórek pamięci immunologicznej.

Prof. Konstantin Pavlidis
Metaphysicist
From the UK

Te działania pojawiają się jako objawy. Przykładem czego jest chroniczne zmęczenie skurczów mięśni, zaburzenia zdrowia psychicznego, od depresji po tendencje samobójcze. A wszystko to w rzeczywistości jest efektem ubocznym
wpływu szczepionek.
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SHERRI TENPENNY

Dr Sherri Tenpenny
Medical Doctor
From the USA

Wiedźcie, że kiedy to wytworzyli, jest to pod parasolem ustawy przygotowawczej
z 2005 roku. Posiadają pełną kontrolę od odpowiedzialności. Nie możesz ich pozwać i nie masz możliwości odwołania się od szkody wywołanej szczepionką.
Próbowali opracować szczepionkę od 2002 roku, odkąd mieliśmy SARS. I każde
badanie na zwierzętach, które przeprowadzili, szczególnie na norkach, które są
badaniami układu odpornościowego norek (układ odpornościowy norek najbardziej naśladuje układ dorosłego człowieka), badania królików i szczurów, badania wszystkich zwierząt zakończyły się paradoksalną reakcją immunologiczną,
w której poziomy przeciwciał, które były bardzo wysokie, faktycznie przyśpieszyły.
Infekcje znacznie pogorszyły sytuację i pozwoliły cząstkom wirusa, dostając się
do wnętrza komórki, włączyć się do DNA biorcy tej szczepionki w procesie zwanym transdukcją. Ta transdukcja nieodwracalnie umieszcza ten fragment wirusa
w Twoim DNA i przekształca Twoje komórki.

Witaj. Jestem Senta Depuydt. Jestem niezależnym dziennikarzem i reprezentuje
Roberta F. Kennedego Juniora w Europie. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że
obecne szczepionki przeciwko wirusowi COVID są produktem eksperymentalnym, opartym na wstrzykiwaniu materiału genetycznego do naszych komórek,
oraz o ryzyku stosowania tych nowych technologii na ludziach, gdyż środowisko
jest nieznane.

SENTA DEPUYDT

No, cóż, mogą mieć nieodwracalne konsekwencje, w zależności od ustawy Unii
Europejskiej, która pozwoliła wyprodukować szczepionkę...
I 15 lipca Parlament Europejski zgodził się usunąć potrzebę oceny ryzyka wymaganej zgodnie z przepisami dotyczącymi GMO. Ta decyzja została podjęta w ciągu 10 dni. Nie było doniesień naukowych, przesłuchań w Komisji Zdrowia,
debaty ani poprawek, przed tym głosowaniem.

Senta Depuydt
Journalist
From Belgium

Childern's Health Defense Europa zwróciła się o unieważnienie tej decyzji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Prosimy o udostępnienie
tej informacji, ponieważ jest to niezwykle ważne, aby zrozumieć, że obecne
szczepionki nie są bezpieczne. Wszyscy ustawodawcy porzucili zasadę ostrożności, poddając się ślepej wierze w niebezpieczny eksperyment.

HEIKO SANTELMANN

Dr Heiko Santelmann
Medical Doctor
From Germany
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Nazywam się Heiko Santelmann. Jestem niemieckim lekarzem pracującym obecnie w Norwegii. Pracuję jako lekarz ogólny od 40 lat, prowadząc badania od 20
lat, a w ciągu ostatnich 10 lat szczególnie nad szczepionkami. Muszę wykrzyczeć, że to nie jest prawdziwa pandemia medyczna, a szczepionka przeciwko
COVID-19 nie jest bezpieczna ani skuteczna. Zgadzam się z brytyjskim czasopismem medycznym, że badania nie są przeprowadzane uczciwie. Twierdzę, że te
90% efektywności, to tak naprawdę tylko 0,2%, jeśli przestudiujesz wyniki. Zastanawiam się, dlaczego Bill Gates i jego spiskujący terroryści wydali miliardy na
opracowanie szczepionek, które mogą sterylizować mężczyzn, kobiety, a nawet
ich nienarodzone dzieci.
www.rdmg.eu
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MARGARETA
GRIESZ-BRISSON

Jednolite i zdecydowane środki, środki medyczne lub nieetyczne, nie mogą być
zastosowane wobec bezbronnej populacji ani jako testy, ani jako szczepionki.
Jakiekolwiek interwencje medyczne, testowanie, leczenie lub szczepienie, mogą
być wdrożone tylko w sposób etyczny i zgodny z prawem, na podstawie indywidualnych rozważań medycznych, świadomej zgody pacjenta i dowodami klinicznymi, które są ponad wątpliwość.

MIKAEL NORDFORS

Dr Margareta
Griesz-Brisson
Neurologist
From Germany

Nazywam się Mikael Nordfors. Jestem lekarzem ze Szwecji i zajmuję się medycyną integracyjną, i nie ma pandemii, a szczepionka nie jest ani bezpieczna, ani
skuteczna. Podawanie zaś nietestowanej szczepionki całej ludzkości jak szczurom laboratoryjnym to kompletne szaleństwo i nic więcej.
Należy natychmiast to zaprzestać. Lecz jeszcze większym szaleństwem jest podawanie tego dzieciom, kiedy nie cierpią na COVID-19. W moim kraju nikt nie
umarł poniżej 15 roku życia. A potem są tylko skutki uboczne, ryzyko i koszty,
a to strata pieniędzy oraz ludzkiego życia i bezpieczeństwa.

Dr Mikael Nordfors
Medical Doctor
From Sweden

Więc przestańcie teraz.
Założę się również, że nigdy nie będzie szczepionki tak bezpiecznej i skutecznej,
jak witamina „D”, która może zmniejszyć śmiertelność od piętnastu do dziewięćdziesięciu pięciu procent, w zależności od poziomu witaminy „D”, który masz we
krwi.

Jestem Elke F. de Klerk. Jestem lekarzem z Holandii. Doinformowałam się
o szczepionce i chcę Wam opowiedzieć o trzech rzeczach.
Przede wszystkim ta szczepionka może sterylizować kobiety i dziewczęta. Po
drugie, ta szczepionka może powodować infekcję wirusową, a potem może wywołać burzę cytokininową, co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Widzieliśmy to u ludzi i na testowanych zwierzętach z innymi szczepionkami na
COVID. A po trzecie, ta szczepionka może zmienić Twój plan genetyczny. Nie
wiemy, co to przyniesie.
Doinformuj się i chroń swoje dzieci.

ELKE F. DE KLERK

Dr Elke F. de Klerk
Medical Doctor
From Holland

KONIEC
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