
2 kwietnia 2021. Szczepionki RNA ludobójcza broń biologiczna działająca w zwolnionym 
tempie.
Cały świat jest świadkiem wcześniej zaplanowanego i wysoce zorganizowanego 
kryminalnego tuszowania zgonów i urazów oraz chorób i poronień bezpośrednio 
spowodowanych różnymi toksycznymi typami szczepionek COVID-19.

Wzrost o 6000% zgonów spowodowanych szczepieniami w pierwszym kwartale 2021 r. W 
porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.

Ten szybko rozwijający się międzynarodowy spisek przestępczy, mający na celu narzucenie 
niezwykle niebezpiecznej „szczepionki” całej cywilizacji , jest całkowicie 
bezprecedensowy. Ale to, co sprawia, że jest to prawdziwie ludobójcza fala zbrodni, która 
przetacza się przez planetę, z niezwykłym zamiarem wymuszenia tak kompleksowego i 
złożonego tuszowania niekończącej się zbrodni. Do chwili obecnej istnieje niezliczona 
liczba udowodnionych przypadków zgonów, urazów i chorób, które miały miejsce zaraz po 
tym, jak ludzie otrzymali różne szczepionki Covid. Pomimo przytłaczających dowodów na 
śmiertelność tak zwanych szczepionek covid-19, narody na całym świecie zabijają i / lub 
ranią swoich obywateli, a następnie ukrywają te zdarzenia medyczne znane eufemistycznie 
jako śmierć i choroba wywołana niby covid-19 , a nie szczepionką.Jaki rodzaj całkowicie 
satanistycznej istoty kieruje tą niezwykle nikczemną OPERACJĄ; SZCZEPIENIA 
COVID, która dosłownie morduje ludzi do woli, a następnie zatrudnia główne media do 
systematycznego tuszowania globalnego ludobójstwa ?! 
W rzeczywistości OPERACJA SZCZEPIENIA COVID jest największą próbą wyludnienia 
planety i osłabienia pozostałych mieszkańców, jaką kiedykolwiek została podjęta : 
OPERACJA "COVID JAB" jest teraz w pełnym rozkwicie. I wydaje się, że nic nie jest w 
stanie powstrzymać tego ludobójczego planu w zwolnionym tempie, który przetacza się po 
całej planecie jak niekontrolowany moloch. Dlatego najlepsze, co ludzie na całym świecie 
mogą zrobić, to chronić siebie i swoich bliskich przed szybko rozwijającym się i niezwykle 
niebezpiecznym programem superszczepień "a la COVID-19". Moce, które są, w oczywisty
sposób zaplanowały WIELKĄ SCAMDEMIĘ przez kilka dziesięcioleci. Ich główna misja 
jest dwojaka: (1) wyludnienie i (2) osłabienie.
(Źródło: OPERATION COVID JAB : The Stealthy Genocidal Scheme Depopulate the 
Planet and Enslave Humanity ) 

To tak, jakby im więcej osób biorących szczepionkę na COVID-19 zostało zabitych, tym 
większa determinacja praktycznie każdego rządu na Ziemi, by wymusić te toksyczne 
zastrzyki Covid na pozostałych swoich obywatelach. Doprawdy, światowa społeczność 
narodów została przekształcona w globalny nazistowski eksperyment ze szczepionkami, w 
którym szkodliwe szczepienia są całkiem widocznie śmiertelne, albo szkodliwe; a mimo to, 
nie ma (w mediach) żadnej krytyki, przypisanej morderczym producentom wielkiej 
farmacji i ich licznym współspiskowcom z kompleksu rządowo-medycznego.

Śmiertelne szczepionki
Po pierwsze, niezwykle ważne jest zrozumienie, że różne zastrzyki Covid nie są 
szczepionkami. Są to wysoce eksperymentalne i ryzykowne zastrzyki, które są 
wstrzykiwane obywatelom na całym świecie i BEZ ŚWIADOMEJ ZGODY. Już samo to 
sprawia, że ta niezrównana zbrodnia przeciwko ludzkości jest projektem ogromnego spisku 
mającego na celu popełnienie ludobójstwa. Innymi słowy, gdyby ludzie wiedzieli, czym 
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dokładnie są zaszczepieni, nigdy - NIGDY - nie zgodziliby się na wykonywanie tak 
niebezpiecznych zastrzyków, które; na zawsze zmienia schemat genetyczny, i uszkadza 
system odpornościowy, powodując zespół Covid podobny do AIDS .
„   Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest szczepionką ;to technologia modyfikacji 
komórek, która powoduje samoistną chorobę autoimmunologiczną podobną do AIDS ”

Dr Carrie Madej: Pilna pobudka w sprawie szczepionki COVID-19
Proponowana nowa szczepionka przeciwko COVID to zupełnie inny rodzaj zastrzyku, 
rezygnując z typowych testów bezpieczeństwa szczepionek, ale wprowadza nowe 
technologie i materiały modyfikowane genetycznie do ludzkiego ciała. Szczepionka 
Moderna wykorzystuje genetycznie zmodyfikowane RNA i nanotechnologię opracowaną 
przez amerykańską agencję wojskową DARPA (The Defense Advanced Research Projects 
Agency). Technologia ta zasadniczo będzie w stanie monitorować organizm gospodarza pod
kątem całego zakresu informacji. Ta nowa szczepionka nie tylko przedstawia wątpliwe 
praktyki genetyczne i możliwe problemy zdrowotne, ale także stwarza problemy z 
prywatnością.
Podczas wdrażania nowych szczepionek, Moderna, ograniczających testy, zgłaszane skutki 
uboczne były bardzo duże. W grupie testującej wysokie dawki 100% uczestników miało 
skutki uboczne. W grupie z niską dawką 80% miało skutki uboczne. Są to tylko 
krótkotrwałe skutki uboczne. Oczywiście nie mamy pojęcia o perspektywie 
długoterminowej. W testach na zwierzętach szczepionka pogorszyła sytuację. Nawet Bill 
Gates miał problem z obroną wyników wstępnych prób. 

Wprowadzenie takiego niesprawdzonego i niebezpiecznego programu szczepień na całym 
świecie jest szczytem medycznej pychy i lekkomyślności rządu.
Poza tym taka przejrzyście bioinżynieryjna broń biologiczna stanowi ogólnoświatowe 
przedsięwzięcie ludobójcze na skalę niespotykaną w historii ludzkości. I to ciągłe 
ukrywanie rosnącej liczby zgonów i chorób wywołanych przez szczepionki pozwala 
przestępcom z Covid na kontynuowanie tego, tak niepojęte i wrogie, jakie to naprawdę jest. 
Poniżej znajduje się tylko kilka artykułów, w których wielu wykwalifikowanych lekarzy i 
ekspertów ds. Szczepionek mówi o tym, jak niebezpieczne i śmiertelne są różne szczepionki
COVID-19.

Cóż, niech powie, czy jakakolwiek ludność, gdziekolwiek, tak chętnie, dobrowolnie poddała
się; "Programowi Super Szczepień Covid" , chyba że ludobójcy maniacy rutynowo 
zatrudniają dwa potajemne MO;

Po pierwsze , media głównego nurtu (MSM) celowo i rażąco przeinaczyły najistotniejsze 
fakty dotyczące tej sfabrykowanej pandemii, która służy wywołaniu reakcji ludzi opartej na 
strachu. MSS w szczególności ukrywa istotne informacje i dane dotyczące zarówno 
prawdziwego charakteru, jak i bezpieczeństwa tych zastrzyków Covid. Po drugie , teraz, 
gdy fałszywe szczepionki są podawane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na całym 
świecie, pojawiają się twarde dowody na niezwykle wysoką śmiertelność i obrażenia, które 
są następnie zatuszowane przez MSM. Im więcej zgonów spowodowanych szczepieniami i 
chorób, które powodują, tym bardziej MSM podwaja konieczność wstrzyknięcia każdemu 
człowiekowi w pośpiechu tej mikstury. Gdyby nie te dwa kluczowe elementy tego szybko 
rozwijającego się ludobójstwa, bardzo niewielu ludzi poddałoby się wyjątkowo agresywnej 
kampanii SZCZEPIENIA .
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KLUCZOWA PUNKT: Ilość oficjalnie opublikowanych danych dotyczących 
potwierdzonych zgonów i urazów COVID-19 jest już bardzo niepokojąca, a jednak z 
raportów historycznych wiemy, że te statystyki stanowią zaledwie ułamek rzeczywistej 
liczby tego, co zasadniczo jest spowodowane "lekami" (morderstwo dokonane przez system
medyczny) i gwałty medyczne (zastrzyk bez świadomej zgody). Dzieje się tak, ponieważ 
tak wiele ofiar szczepień nigdy nie zgłasza konsekwencji związanych z szczepieniem; albo 
są martwe i dlatego są celowo ignorowane przez jatrogennych statystyków. 

Wniosek; Naprawdę duża odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie, która jest 
świadoma tego ludobójczego planu i masowego tuszowania, aby go jednak ujawnić, 
kiedykolwiek i gdzie tylko może. Im więcej członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów i 
współpracowników, którzy poddają się ciągłemu "praniu mózgu", aby zaszczepić się 
szkodliwymi zastrzykami Covid, tym większa jest społeczna nędza i niewypowiedziane 
wyzwania dla wszystkich zaangażowanych. Innymi słowy, sprawcy zarówno szerzącej się 
pandemii OPERACJI COVID-19, jak i OPERACJI "COVID JAB" 
podającej szczepionki doskonale wiedzą, że cała ludzkość wkrótce zostanie pogrążona w 
ogromnej globalnej katastrofie zdrowotnej o epickich rozmiarach.

W ten sposób sprawcy zaplanowali, że niezaszczepiony segment ludzkości zostanie objęty 
"opieką" ogromnej części ludzkości. Czy jest lepszy sposób na zniewolenie wszystkich 
ludzi, którzy nie będą mieli wtedy czasu, energii ani zasobów, ani też nie będą mieli ochoty 
zmierzyć się z elitą władzy, która chce nas tylko zabić lub zniewolić. Ostatecznie to, czego 
naprawdę doświadcza cała ludzkość, to globalna wojna prowadzona przez nikczemne 
00.000001% przeciwko nieświadomym 99,9999999%. Gdyby przeciętny człowiek był 
świadomy śmiertelności "dźgnięć Covid", unikałby ich jak zarazy - dżumy szczepień Covid.
Prosimy o opublikowanie tego ostrzeżenia i rozesłanie go wszędzie, aby jak najwięcej osób 
je przeczytało. Życie, a zwłaszcza jakość życia, w dużej mierze zależy od świadomej zgody 
na wszelkie szczepionki Covid, zastrzyki, i ukłucia w przyszłości. 

Konkluzja: Niepoprawna kabała psychopatów , którzy stoją za tym przedsięwzięciem 
depopulacji, wdrożyła ten schemat bez możliwości uzyskania autentycznej ŚWIADOMEJ 
ZGODY. Sam ten akt umyślnego zaniedbania stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości z tego 
samego rzędu, co te określone w Kodeksie Norymberskim. Stan Narodu 2 kwietnia 2021 
r stateofthenation.co/?p=58797

Dowód na ludobójstwo; Wzrost o 6000% zgonów spowodowanych szczepieniami w 
pierwszym kwartale 2021 r. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r 
Brian Shilhavy, redaktor, Health Impact News 

Jak można się spodziewać, gdy nowe eksperymentalne „szczepionki”, które nie zostały 
zatwierdzone przez FDA, otrzymają zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach w 
celu zwalczania „pandemii”, która ma obecnie ponad rok, liczba zgonów po zastrzykach, 
gwałtownie wzrosła w Stanach Zjednoczonych. populacji o ponad 6000% na koniec 
pierwszego kwartału 2021 r., w porównaniu do odnotowanych zgonów po szczepionkach 
zatwierdzonych przez FDA na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Te nowe produkty, o 
których wielu lekarzy i naukowców twierdzi, że nie spełniają nawet prawnej definicji 
„szczepionki” , sami producenci opisują jako „ systemy operacyjne ” zwane 
„ oprogramowaniem życia ”, a przed COVID nigdy nie były zatwierdzone do stosowania u 
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ludzi.

Na całym świecie są dosłownie tysiące lekarzy i naukowców, którzy wypowiadali się 
przeciwko tym eksperymentalnym zastrzykom, niektórzy nazywają je nawet „ biologiczną 
bronią masowego rażenia ”. Ich głosy są cenzurowane w mediach korporacyjnych 
kontrolowanych przez farmaceutyki i przez Big Tech, więc ludzie umierający i doznający 
obrażeń przez te zastrzyki są zwolennikami szczepień, którzy głównie czerpią informacje 
tylko z tych cenzurowanych źródeł, które są finansowane przez korporacyjnych miliarderów
z Wall Street. , na przykład Bill Gates.

CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), baza danych finansowana przez 
rząd USA, która śledzi urazy i zgony zgłoszone jako spowodowane przez szczepionki, 
zgłosiła tylko 36 zgonów w pierwszym kwartale 2020 r. Do 31 marca, a prawie 50% tych 
zgonów było niemowlęta w wieku poniżej 3 lat. 

Ponieważ dzisiaj, w dniu pisania i publikacji niniejszego raportu, czyli ostatniego dnia 
marca 2021 r., Nie mamy jeszcze pełnych statystyk VAERS dotyczących obrażeń i zgonów 
po szczepieniach. Ale oto, co wiemy na podstawie tego, co CDC opublikowało wczoraj, 30 
marca 2021 r. Ostatni zrzut danych do VAERS został opublikowany w zeszłym tygodniu 26 
marca 2021 r. I zawierał listę 2050 zgonów po eksperymentalnych zastrzykach z COVID. 
Jednak niektóre z tych zgonów po zastrzykach z COVID miały miejsce w grudniu 2020 r., 
Kiedy FDA wydała EUA dla Pfizer i Moderna. Przygotowaliśmy więc raport za ten rok, 
2021, z którego wiemy, że dane są aktualne tylko do 19 marca 2021 r. I wykazał 1754 
zgonów po WSZYSTKICH szczepionkach, a nie tylko zastrzykach z COVID. 

Zauważ, że 80% odnotowanych zgonów dotyczy seniorów w wieku powyżej 65 lat! 
Dlaczego to NIE jest tragedia narodowa, która powinna być w nagłówkach wiadomości na 
całym świecie? Jak wspomniano powyżej, od 19 marca odnotowano 2050 zgonów po 
zastrzykach z COVID, ale obejmują one niektóre zgony w grudniu 2020 r.
Wczoraj CDC poinformowało, że liczba zgonów po zastrzykach z COVID wynosi obecnie 
2509.

To wzrost o 459 zgonów w porównaniu z tym, co CDC zgłosiło w VAERS do 19 marca. Tak
więc 1754 plus te 459 zgonów daje nam całkowitą liczbę zgonów do marca 2021 r., Czyli 
2213, chociaż po kolejnym zrzucie danych do VAERS w najbliższy piątek, liczba ta 
wzrośnie jeszcze bardziej, jeśli dodamy również liczbę zgonów spowodowanych 
szczepionką COVID . To wzrost o ponad 6000% w porównaniu z ubiegłym rokiem w tym 
samym okresie.
Zgłaszany wzrost liczby zgonów jest z pewnością związany z nowymi eksperymentalnymi 
zastrzykami z COVID, a jednak stanowisko CDC i FDA jest takie, że ŻADNY z tych 
zgonów nie jest związany ze wstrzyknięciami COVID.

Przegląd dostępnych informacji klinicznych, w tym aktów zgonu, sekcji zwłok i 
dokumentacji medycznej, nie ujawnił żadnych dowodów na to, że szczepienia przyczyniły 
się do zgonów pacjentów.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, CDC i FDA to organizacje przestępcze kierowane 
przez znawców Big Pharma, kontrolowane przez miliarderów i bankierów z Wall Street. Ich
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głównym celem jest ochrona Big Pharma i jej produktów, a nie zdrowia publicznego. Osoby
w społeczeństwie, które nadal ufają im w kwestii dokładnych porad medycznych, będą 
bardzo cierpieć, wielu z nich własnym życiem, co widać teraz w pierwszym kwartale 2021 
r., Przy wzroście liczby zgonów spowodowanych wstrzyknięciem o 6000% .

Jak dotąd te tragiczne zgony należą do głupców, którzy pili "COVID Kool Aid" i nie zadali 
sobie trudu, aby najpierw zbadać te nowe produkty medyczne, ślepo ufając „autorytetom ds.
Zdrowia”, takim jak Anthony Fauci i Bill Gates, którzy są masowymi mordercami. Ale 
kiedy wszyscy ci zwolennicy szczepień, pragnący zdobyć „ oprogramowanie życia ” 
COVID, zostaną zaszczepieni temu nowemu ludzkiemu systemowi operacyjnemu, który 
będzie wymagał ciągłych aktualizacji (zastrzyków przypominających, *zaszczepiony 
mRNA , aby żyć jakiś okres, będzie musiał się szczepić co roku , nawet częściej dopow.) , 
eugenzyści skierują swoją uwagę na „szczepionkę niezdecydowaną, ”I mają teraz wszystkie
ułożone "kaczki w rzędzie". Kontrolują korporacyjne środki masowego przekazu, w tym 
Big Tech, a także kontrolują amerykański system sądowniczy. Na samym szczycie mamy do
czynienia z psychopatami, w większości pedofilami zaangażowanymi w okultyzm , a ich 
celem jest kontrola światowego systemu finansowego, redukcja światowej populacji oraz 
zniszczenie rodziny i przejęcie kontroli nad wychowywaniem dzieci dla własnych złych 
celów . 

Czas jest teraz krótki, kiedy żadna osoba na tej planecie nie będzie wolna od dokonywania 
bardzo trudnych wyborów, które nie będą już opcjonalne. Zostało to napisane do innej 
grupy ludzi w innym dniu i wieku, ale Jego zasady są wieczne i tak samo prawdziwe dzisiaj,
jak w każdym innym momencie historii, jeśli nie bardziej dzisiaj: 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci 
miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i 
nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz 
posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon 
cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo 
zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam 
na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i 
przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, 
Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. (Powtórzonego Prawa 30: 15-18).
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