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(Natural News) Jak RFK, Jr. nedávno uvedl v rozhovoru (viz níže), nadešel čas, aby se 
všichni lidé postavili proti lékařské tyranii a řekli NE toxickým vakcínám, očkovacím pasům
a lékařským nařízením.

Informovaní naštvaní občané po celém světě povstávají proti lékařské tyranii, od 
kamionistů v Austrálii po mírumilovné demonstranty ve Francii, Velké Británii a Kanadě. Ve
Spojených státech Tea Patriots ohlásili protesty v 60 městech, podrobnosti na 
StopMedicalMandates.com.

Lidé na celém světě si stále více uvědomují, že plandemie byla zlomyslným podvodem k 
masovému vraždění nevinných lidí a zotročování lidí pod vládou tyranské vlády. Internační
tábory Covid jsou skutečné a byly vyhlášeny v Austrálii, na Novém Zélandu a ve 
Spojených státech. Vakcína proti viru covid je tak toxická, že když se převrátil nákladní vůz
přepravující vakcíny Moderna, ministerstvo obrany převzalo kontrolu nad oblastí a přivedlo
týmy HAZMAT při uzavírání vzdušného prostoru, protože obsahoval nebezpečné materiály
ve vakcínách.

Přesto nám všem bylo řečeno, že jsou dostatečně bezpeční, abychom si mohli injekci 
podat, samozřejmě. (Ale příliš nebezpečné na to, aby došlo k úniku na veřejnou vozovku.)

Fauci a CDC jsou lháři. FDA provozují podvodníci společnosti Big Pharma. Výrobci vakcín 
jsou většinou přiznaní zločinci, kteří mají dlouhou historii páchání zločinů proti nevinným 
lidem. Vakcíny jsou záměrně nabité špičkovými proteinovými biologickými zbraněmi (spike
protein bioweapons) a dalšími tajemnými přísadami, které jsou zřejmě magnetické.
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Ti, kteří byli očkováni, umírají v rekordním počtu, nyní je VAERS (https://vaers.hhs.gov/) z 
vakcín hlášeno 623 000 nežádoucích příhod a více než 13 000 úmrtí. (Vakcína proti 
prasečí chřipce byla stažena po pouhých 25 úmrtích.)

Skutečný počet úmrtí v Americe je v současné době téměř jistě nad 500 000 a v 
celosvětovém měřítku vakcíny proti viru covid nepochybně již zabily miliony lidí.

Z nemocnic se staly továrny na vraždy, které odmítají podávat ivermektin. Místo toho 
vraždí lidi pomocí ventilátorů a pak tvrdí, že zemřeli „na covid“. Téměř každá hlavní 
lékařská nemocnice v Severní Americe je nyní obsazena masovými vrahy, kteří páchají 
zločiny proti lidskosti v nebývalém rozsahu.

Lidé se probouzejí jako nikdy předtím a viděli lidi, které znají a milují, zabité vakcínou proti 
viru covid (nebo traumatickým zablokováním). Nyní vidíme začátek mírové vzpoury proti 
lékařské tyranii a skutečný spící obr byl probuzen.

Žádáme informované, pokojné nedodržování předpisů a odpor proti lékařské tyranii. 
Nedopouštějte se násilí vůči osobám, které páchají lékařské násilí. Musíme prosazovat 
svá lidská práva mírumilovným a účinným způsobem, abychom zastavili masové vraždy a 
dokonce i lékařský terorismus, který byl rozpoután proti lidstvu.

Získejte všechny podrobnosti v dnešním výkonném podcastu Situační aktualizace:

Brighteon.com/3c3d8bfc-746b-4444-88c2-78e3688b904c

Podívejte se také na tuto důležitou zprávu od RFK, Jr., „Všichni musíme odolávat“ 
očkovací tyranii:

Brighteon.com/7bc6967a-ac24-4710-a116-88574d0f7ecf

Zdroj: https://www.naturalnews.com/2021-08-31-the-resistance-begins-now-global-non-
compliance-movement-launched-against-medical-tyranny.html

Překlad: LK

https://www.naturalnews.com/2021-08-31-the-resistance-begins-now-global-non-compliance-movement-launched-against-medical-tyranny.html
https://www.naturalnews.com/2021-08-31-the-resistance-begins-now-global-non-compliance-movement-launched-against-medical-tyranny.html
http://brighteon.com/7bc6967a-ac24-4710-a116-88574d0f7ecf
http://brighteon.com/3c3d8bfc-746b-4444-88c2-78e3688b904c
https://www.naturalnews.com/2021-08-30-under-covid-tyranny-us-hospitals-have-become-murder-factories.html
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-covid-vaccine-injury-reports-jump-27000-one-week/
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-covid-vaccine-injury-reports-jump-27000-one-week/
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-covid-vaccine-injury-reports-jump-27000-one-week/

	Odpor začíná NYNÍ: Globální hnutí za nedodržování předpisů proti lékařské tyranii zahájeno

