
Dlaczego zaszczepieni na Covid-19 ludzie powodują choroby u zdrowych ludzi, 
cały proceder ze szczepieniami to bardzo niebezpieczny eksperyment.

Dokument Pfizera przyznaje, że zaszczepieni ludzie „rzucają” cząsteczki zakaźne, 
białko szczytowe jest bronią biologiczną
( Natural News ) Szczepionka jest bronią biologiczną. W szczególności białko 
kolczaste jest bronią bioaktywną i jest przeznaczone do przenoszenia się z człowieka 
na człowieka, przenosząc się od zaszczepionych w celu zakażenia niezaszczepionych.
Nigdy nie zapominaj, że Bill Gates od dawna chciał używać komarów do 
przenoszenia szczepionek, aby ludzie mogli być szczepieni wbrew własnym 
życzeniom (i całkowicie bez świadomej zgody). Okazuje się, że nie potrzebują 
komarów. Mają ludzi o wysokim posłuszeństwie, gotowych do pełnienia tej samej 
roli.
Ludzie, którym wstrzyknięto szczepionkę mRNA, zamieniają swoje ciała w fabryki 
broni biologicznej , wyrzucając cząsteczki białka w postaci kolców, które wyrzucają 
przez usta i skórę (i nawiasem mówiąc, nasienie), zarażając wszystkich wokół 
siebie. Białko kolca jest biologicznie aktywne i powoduje skrzepy krwi, co prowadzi 
do udarów, zawałów serca, zatorowości płucnej i skutków niepłodności. Dokumenty 
własne firmy Pfizer ujawniają, że to zjawisko jest dobrze znane twórcom 
szczepionek.
Teraz staje się oczywiste, że dzisiejsze szczepionki zostały celowo zaprojektowane 
tak, aby działały jako samoreplikujące się szczepionki , aby rozprzestrzeniać broń 
biologiczną zawierającą białko szczytowe tym, którzy odmawiają szczepienia. Jak 
napisał w zeszłym roku Bulletin of the Atomic Scientists: „ Naukowcy pracują nad 
szczepionkami, które rozprzestrzeniają się jak choroba.     Co może pójść nie tak?   ”
To wyjaśnia wszystkie dziwaczne skutki krzepnięcia krwi, które są obecnie 
doświadczane u niezaszczepionych osób, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie 
zaszczepionych osób. W najbliższych dniach będziemy informować o tym znacznie 
więcej.
Globaliści wypuścili „ostateczne rozwiązanie”, samoreplikującą się szczepionkę i 
zamierzają raz na zawsze położyć kres ludzkości

W dzisiejszej Aktualizacji Sytuacji ujawniam, w jaki sposób globaliści podjęli się 
ludobójczej, obejmującej całą planetę eksterminacji, aby unicestwić rasę ludzką, 
zakończyć wszystkie narody i dosłownie zabić miliardy ludzi. Szczepionka 
kowidowa jest kluczowym elementem tego ludobójczego planu przeciwko ludzkości,
a to wyjaśnia, dlaczego robią tak desperackie wysiłki, aby uciszyć sceptyków 
szczepionek, cenzurujących lekarzy i naukowców oraz zmusić jak największą liczbę 
ludzi do otrzymania zastrzyku szczepionki. 

Ze względu na zdolność przenoszenia się białka spiczastego i przechwytywanie 
syntezy białek organizmu za pomocą szczepionek mRNA, globaliści 
prawdopodobnie potrzebują tylko około 50 procent danej populacji do 
zaszczepienia i już osiągnęli ten cel w większości krajów.
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Nie potrzebują nawet drugiej połowy populacji do wyrażenia zgody, ponieważ ci 
ludzie zostaną „zaszczepieni” samą transmisją białka spiczastego. Oznacza to, że 
prawie każdy zostanie zakażony białkiem kolca, co spowoduje, że prawie każdy 
będzie podatny na możliwość wystąpienia reakcji hiper-zapalnej po kontakcie ze 
szczepami koronawirusa typu dzikiego, które zostaną wypuszczone jeszcze w tym 
roku. (To binarny system broni, rozumiesz?)
Stąd ogromne znaczenie immunomodulacji, stosowania diety przeciwzapalnej, 
unikania substancji wzmagających alergię w żywności i medycynie itp.
Poniższy film od dr Sherri Tenpenny i innych wyjaśnia bardzo ważne koncepcje 
dotyczące przenoszenia tego białka w postaci kolców przez zaszczepionych. Dr 
Tenpenny zwraca uwagę, że nie jest to „wydalanie” cząsteczek wirusa, ale raczej 
„przenoszenie” cząsteczek białka kolczastego na podstawie adenowirusa używanego 
do produkcji szczepionki:

BOMBSHELL: Własne dokumenty firmy Pfizer potwierdzają, że szczepionki zakaźne 
będą rzucać zakaźne cząsteczki na innych
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 Najnowszym „teoretykiem spiskowym”, który wystąpił i ostrzegł przed wydalaniem 
cząstek stałych przez osoby, które zostały niedawno „zaszczepione” na koronawirusa 
z Wuhan (Covid-19), to nikt inny jak sam Pfizer .
Własne dokumenty giganta farmaceutycznego otwarcie przyznają, że ludzie, którzy 
niedawno zostali wstrzyknięci w kierunku chińskiego wirusa, mogą przekazywać 
innym zawartość strzykawki, w tym przez kontakt ze skórą.

„Narażenie zawodowe ma miejsce, gdy osoba otrzymuje nieplanowany bezpośredni 
kontakt z osobą poddawaną testom na szczepionkę, co może, ale nie musi, 
doprowadzić do wystąpienia zdarzenia niepożądanego”, ostrzega dokument Pfizer.

„Te osoby mogą obejmować pracowników służby zdrowia, członków rodziny i inne 
osoby, które znajdują się w pobliżu uczestnika badania”.
Innymi słowy, we wstrzyknięciach jest coś, co powoduje, że wstrzyknięte stają się 
„superprzeczytaczami”.   Pfizer nie wskazuje, co to jest, jednak ostrzega, że 
winowajcami są osoby, którym niedawno wstrzyknięto.

Taka transmisja może nastąpić po prostym uścisku dłoni lub uścisku. Prawie na 
pewno wydarzy się to podczas aktywności seksualnej, co oznacza, że ci, którzy chcą 
uniknąć zarażenia jakąkolwiek trucizną znajdującą się w tych rzeczach, powinni mieć
pewność, że ich partner nie otrzymał zastrzyku.
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Dokument dalej ujawnia, że zaszczepione kobiety w ciąży mogą cierpieć na 
spontaniczne poronienia i inne problemy reprodukcyjne - a niezaszczepione osoby, 
które mają z nimi kontakt, również mogą.
Zaszczepione matki mogą również przekazać swoim dzieciom wszystko, co jest 
zawarte w zastrzyku firmy Pfizer, przez skażone mleko matki.

Pfizer: Do wydalania szczepionki koronawirusowej może dojść w wyniku 
„wdychania lub kontaktu ze skórą”
Pfizer przyznaje ponadto, że zaszczepieni mężczyźni mogą przenosić składniki 
wirusa na kobiety w momencie poczęcia, co oznacza, że zarówno kobiety, jak i ich 
nienarodzone dzieci mogą zarazić się truciznami poprzez kontakt zewnętrzny.
Niezaszczepiona kobieta w ciąży może również pobrać składniki wirusa od swojego 
lekarza lub innego zaszczepionego członka rodziny. Według firmy Pfizer może to 
nastąpić „przez wdychanie lub kontakt ze skórą”.
Och, ale szczepionki tak naprawdę się nie rzucają, media i establishment twierdzą. To
tylko szalona „teoria spiskowa”, jak nam powiedziano. Dlaczego zatem firma Pfizer 
cicho ostrzega w swoich materiałach informacyjnych, że przebywanie w pobliżu 
zaszczepionej osoby może powodować problemy zdrowotne?
„Jeśli ta szczepionka nie przenika na innych ludzi, dlaczego kontakt pomiędzy 
zaszczepionymi i niezaszczepionymi miałby być wydarzeniem wartym 
odnotowania?” - pyta Taps Newswire .
„Jeśli ta szczepionka nie zrzuca, to DLACZEGO facet, który przebywał w pobliżu 
zaszczepionej kobiety, nawet jeśli jej nie dotykał lub nie uprawiał seksu, musi się 
martwić, że inna kobieta zajdzie w ciążę?”
Firma Pfizer chce, aby uczestnicy badań klinicznych, którzy uważają, że mogli zostać
narażeni „w środowisku” na uwalnianie substancji chemicznych od osoby, której 
podano szczepionkę przeciwko koronawirusowi Wuhan (Covid-19), zgłosili ten 
incydent za pośrednictwem firmowego formularza raportu SAE dotyczącego 
szczepionek i formularza uzupełniającego EDP.
Pfizer robi to, ponieważ zewnętrzna ekspozycja na składniki szczepionki może zabić 
dziecko ciężarnej matki. Firma nie planuje jednak rejestrować żadnych obrażeń ani 
zgonów w wyniku takiego narażenia w swoim badaniu, ponieważ uważa takie 
informacje za nieistotne dla samych uczestników badania.
„Dlatego mamy Bidena z zielonym ekranem” - dodaje Taps Newswire w 
spekulacjach.
„Oni WSZYSCY są teraz na zielonym ekranie, właśnie złapaliśmy Bidena. Są na 
zielonym ekranie i pracują na planie, ponieważ otworzyli puszkę Pandory i 
zamierzają się ukrywać, dopóki wszystko się nie skończy. To dlatego wiele osób 
twierdzi, że Biały Dom jest pusty i że pracują z ustaloną reklamą, tak naprawdę tam 
nie ma. Ponieważ ich tam nie ma. Jeśli kiedykolwiek pojawią się przed kamerą, nie 
są tam, gdzie mówią, że są ”.
Więcej najnowszych wiadomości na temat zagrożenia, jakie zaszczepione osoby 
stanowią dla reszty z nas, można znaleźć na stronie: ChemicalViolence.com .
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