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ŠOKUJÍCÍ VĚDECKÉ DŮKAZY: VĚTŠINA LIDÍ, KTEŘÍ DOSTALI 
MRNA COVID “VAKCÍNU“, BUDE DO ROKU 2025 MRTVÁ !

https://cz24.news/vedci-experti-vetsina-lidi-kteri-byli-ockovani-mrna-covid-vakcinami-zemre-do-roku-2025

Většina lidí, kteří si vzali COVID “vakcínu“, bude do roku 2025 mrtvá. 
Důkazy jsou nyní k dispozici všem.

Díky lidem, kteří se účastnili tohoto vůbec prvního lidského experimentu s genovou terapií mRNA, okla-
maných tím, že to měla být “vakcína“ pro falešnou “pandemii“, která byla údajně způsobena nikdy ne-
izolovanou “COVID-19“, nyní již na základě faktografického postvakcinačního výzkumu víme následující:

1.) Není to vakcína. Vakcína mRNA COVID-19 neposkytuje imunitu vůči Covidu nebo jeho variantám, 
takže stále můžete chytit Covid a přenést jej na ostatní, přičemž budete bez příznaků. Pravděpodobně 
budete potřebovat posilovací dávku každých 6 měsíců, takže se připravte na vyhrnutí rukávu každých 
šest měsíců, jakmile se systém ve vás aktivuje.  
[odkaz na www.bustle.com]

2.) 95% účinnost je RRR (Relative Reduction Risk – Riziko relativního snížení), kde skutečná míra re-
dukce ARR (Absolute Reduction Risk – Absolutní snížení rizika) je méně než 2% podle této vědecké 
studie Lancet.
[odkaz na www.thelancet.com]

To znamená, že opravdu vůbec nejste chráněni, jak by si architekti této falešné pandemie přáli, abyste 
tomu “uvěřili“.

3.) Lipidové nanočástice ve vakcínách nezůstávají v intramuskulární oblasti deltového svalu. Pronikají 
ven do kardiovaskulárního systému a infikují celé tělo spike-proteinem. Něco, o čem výrobci tvrdili, že 
se nikdy nestane, přesto se to děje a proto jsou ty nepříznivé vedlejší účinky po těchto “vakcínách“ tak 
špatné.
[odkaz na www.sciencedirect.com]

4.) Samotný SPIKE-protein je toxický a část patologie onemocnění je příčinou zánětů, deregulace ACE2 
a otevírá imunitní cesty. To znamená, že myokarditida (zánět srdce), encefalitida (zánět mozku) a hepa-
tomegalie (zánět jater) jsou obrovským rizikem a jsou potvrzeny množství nežádoucích účinků hláše-
ných společnostem VAERS a EuroVigilance.
[odkaz na www.ahajournals.org]
[odkaz na www.salk.edu]
[odkaz na www.news-medical.net]
[odkaz na www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov]
[odkaz na www.jimmunol.org]

To znamená, že samotný SPIKE protein postačuje k poškození kardiovaskulárního systému a orgánů, 
z nichž některé budou v budoucnu poškozeny – je to jako vstříknout někomu injekci Covidu-19, která 
poškozuje spíše vnitřek těla než plíce.

5.) Samotný syntetický SPIKE protein má chyby v kódování a snahu o umístění 5 GxxxG v kategorii 
prionů, což představuje dlouhodobé riziko vzniku nervových degenerativních onemocnění.  
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[odkaz na www.longdom.org]
[odkaz na ijvtpr.com]
[odkaz na www.newstarget.com]
[odkaz na www.nature.com]
[odkaz na www.preprints.org]
[odkaz na www.nature.com]
[odkaz na www.biorxiv.org]

6.) Lipidové nanočástice se po injekci hromadí u žen ve vaječnících, pak následuje kostní dřeň. Dr. 
Robert Malone, vynálezce mRNA, vysvětluje tato zjištění laicky pro hloupé lidi, kteří nemohou snad-
no zpracovat vědecká data.     
[odkaz na www.bitchute.com]

Redakční stanovisko Hala Turnera

Kdybychom nemluvili o lehkověrných naivních idiotech, kteří skočili na experimentální pokusy geno-
vé terapie, které přeskočili jakékoli skutečné a smysluplné studie představující výše uvedená zjištění, 
tak máme nyní tato data a důkazy od lidských laboratorních potkanů, kteří vesele a ignorantsky slaví 
svůj eugenický přešlap, zcela slepí vůči krátkodobým a dlouhodobým důsledkům, na které tato data 
poukazují:

Většina z nich zemře na důsledky jednoho nebo více faktorů popsaných ve výše uvedených bodech 
a k většině těchto úmrtí dojde do roku 2025.

Užijte si svého škodlivého SPIKE-proteinu, který již nikdy z těla nedostanete, a nervová degenerativní, 
dlouhodobá rizika, která nakonec budou vést k neléčitelným smrtelným neurologickým onemoc-
něním, protože váš mozek pomalu hnije a zhoršuje se z prionu způsobujícího špatně poskládané 
proteiny, které v průběhu času pomalu poškozují vaše neurony.

Vaše oběť pro bezpečnost ostatních, která pravděpodobně zabije většinu z vás, byla způsobena vaší 
nevědomostí, vaší neochotou zkoumat věci pro sebe a díky vaší ochotě jednoduše přijmout cokoliv, co 
vám řekli ostatní (neznalí) lidé a politici.

Přichází světová “populace 500 milionů”; přesně jak to bylo navrženo na Georgia Guide Stones a psy-
chotičtí maniaci, kteří věří, že je třeba lidi z planety vyřadit, to vzali doslova.

A co tak obvinit skutečné viníky, kteří to spáchali?

Fauci se svým ziskovým výzkumem vyplývajícím z jeho funkce, který byl v USA zakázán, tak ho pře-
sunul do laboratoře ve Wu-chanu, kde k tomu došlo.

Bill Gates se svou agendou vylidňování a vazbami na pedofila Jefferyho Epsteina.

CDC / WHO / Rockefellerova nadace a John Hopkins, kteří řídili Event 201, Spars, Lockstep, to vše 
plánovali pro svůj nový globalistický Nový světový řád.
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Most Who Took COVID Vax will be dead by the year 2025. 
We now know the following facts . . .

Posted by: GeorgeEaton
Date: Monday, 14-Jun-2021 17:16:36
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=174684

Most of the people who took a COVID "vaccine" will be dead by the year 2025. The proof is now 
available for all to see.

Thanks to the people who participated in this first ever human experiment with a mRNA genethe-
rapy, fooled into thinking it was a "vaccine" for a phony "pandemic" allegedly caused by the never-
isolated "COVID-19," we now know the following based on fact-based, post-vaccine research:

1.) It's not a vaccine. The COVID-19 mRNA vaccine does not provide immunity to Covid or it's va-
riants so you can still catch Covid and transmit it to others making you asymptomatic. You will likely 
need a booster shot every 6 months, so get ready to roll up that sleeve every six months once that 
system rolls out.
[link to www.bustle.com]

2.) The 95% efficacy is the RRR (Relative Reduction Risk) where the real reduction rate ARR 
(Absolute Reduction Risk) is less than 2% as per this scientific Lancet study. 
[link to www.thelancet.com]

This means you are really not protected much at all, as the architects of this phony pandemic would 
like you to 'believe'.

3.) The lipid nanoparticles in the vaccines do not remain in the intramuscular region of the deltoid 
muscle. They seep out into the cardiovascular system infecting the entire body with spike-protein. 
Something the manufacturers claimed would never happen, yet it does and is why the adverseside 
effects are so bad with this shot. 
[link to www.sciencedirect.com]

4.) The spike-protein itself is toxic and a part of the disease pathology being the cause of inflamma-
tion, ACE2 deregulation and opens up immunity pathways. This means Myocarditis (heart inflamma-
tion), Encephalitis (brain inflammation) and hepatomegaly (liver inflammation) are huge risks and 
confirmed by many adverse-reactions reported to VAERS and EuroVigilance.   
[link to www.ahajournals.org]
[link to www.salk.edu]      
[link to www.news-medical.net ]
[link to pubmed.ncbi.nlm.nih.gov]
[link to www.jimmunol.org]

This means the spike-protein itself is enough to damage the cardiovascular system and organs, some 
of which can have harmful events in the future and is like injecting someone with Covid-19 damaging 
the inside of the body rather than the lungs. 

5.) The synthetic spike-protein itself has coding errors and a 5 GxxxG motif placing it in the catego-
ry of a prion which could pose a long-term risk of neural degenerative diseases. 
[link to www.longdom.org] 
[link to ijvtpr.com] 
[link to www.newstarget.com] 
[link to www.nature.com] 
[link to www.preprints.org] 
[link to www.nature.com] 
[link to www.biorxiv.org]
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6.) The lipid nanoparticles after injection bulk in Ovaries in women followed by bone-marrow. Dr. 
Robert Malone the inventor of mRNA covers these findings in lay terms for stupid people who can't 
process scientific data easily. 
[link to www.bitchute.com]

Hal Turner Editorial Opinion

If it wasn't for the gullible and naïve idiots who jumped on an experimental gene-therapy shot which 
skipped any real, meaningful, trials that would have presented the above findings, we now have 
this data and evidence from the human lab-rats running around gleefully and ignorantly celebrating 
their Eugenics shot, completely blind to the short-term and long term consequences that this data 
all points to: MOST of them will die from one or more of the conditions outlined in the reports above, 
and MOST of those deaths will take place by the year 2025.

Enjoy your harmful spike-protein that you will never get out of your body, and the neural degenera-
tive, long-term risks, which ultimately could lead to untreatable deadly neurological illnesses as your 
brain slowly rots and deteriorates from the prion causing misfolded proteins that damage your neu-
rons slowly over time.

Your sacrifice for the safety of others, which will likely kill most of you, was based on your ignorance, 
your failure to research things for yourself, and your willingness to simply accept what other (igno-
rant) people - like politicians - told you.

World population of 500 million coming; just as the Georgia Guide Stones suggested, and the psy-
chotic maniacs who believe humans need to be culled from the planet, took literally.

How about we blame the real culprits who created this in the first place:

Fauci with his gain-of-function research that was banned in the US so he moved it the lab in Wuhan 
where this took place.

Bill Gates with his depopulation agenda and ties to pedophile Jeffery Epstein.

The CDC/WHO/Rockefeller Foundation and John Hopkins, who ran Event 201, Spars, Lockstep, 
planning all of this for their globalist new world order.
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