
Svět se brzy rozdělí na POŠKOZENÉ očkované a 
nepoškozené neočkované, kteří zdědí Zemi
Středa 01.9.2021 od: Mike Adams 

(Natural News) Vnucovači očkování se pokoušejí rozdělit svět na vakcinované vs. 
nevakcinované tím, že odepírají neočkovaným lidem přístup do společnosti 
(prostřednictvím očkovacích pasů). Ale čeká je šok ... a zvrat. Skutečné rozdělení, které se
bude odvíjet, je mezi poškozenými očkovanými lidmi a nepoškozenými neočkovanými 
lidmi.

Poškozené očkované osoby:

•Utrpí kognitivní poškození, které se převážně projeví jako zrychlení mentální 
retardace.
•Utrpí kardiovaskulární poškození, které jim brání provádět běžné pozemské úkoly, 
jako je nošení tašky s potravinami po schodech.
•Trpí neplodností a reprodukčním poškozením, které jim znemožňuje reprodukci.
•Po expozici budoucími cirkulujícími patogeny utrpí autoimunitní poškození, které 
povede k extrémním rizikům ADE a hyperzánětlivosti.

Na druhé straně nepoškození lidé budou mít (ve srovnání s nimi) „super schopnosti“ ve 
svých schopnostech myslet a fungovat normálním a zdravým způsobem. Zatímco 
očkovaná polovina společnosti bude mentálně a fyzicky postižená, neočkovaní lidé si udrží
své plné schopnosti a schopnost mít děti a účastnit se života společnosti.

https://www.naturalnews.com/author/healthranger
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Očkovaní si myslí, že dostali pasy na svobodu, ale opravdu 
si koupili lístky do Pekla
Skutečnou ironií všeho je, že si očkovaní lidé myslí, že jim je umožněn přístup na svět 
prostřednictvím očkovacích pasů, ale většinou stráví zbytek života v nemocnicích, na 
gaučích, postelích nebo rakvích, protože jejich těla a mozky nebudou fungovat tak, jako 
dříve. Tím, že si vezmou vakcíny, mnoho z těchto lidí, kteří si představují, že jsou 
nadřazeni ostatním, ve skutečnosti skončí:

•Nelze dosáhnout úspěšného těhotenství nebo nosit dítě po celý termín.
•Neschopnost účastnit se outdoorových aktivit vyžadujících skutečnou úroveň 
námahy.
•Nelze vykonávat jinou práci než podřadnou, kvůli ztrátě kognitivních funkcí.
•Kvůli ztrátám poznání a krátkodobé paměti se nedokážou smysluplně stýkat s 
rodinou a přáteli.

Dobrou zprávou je, že věřím, že lidé, kteří se věnují (zdravé) výživě, mohou překonat 
mnoho poškození špičkovými bílkovinami z časných vakcín, ale musí se přestat trávit 
dalšími injekcemi, nebo je nic nezachrání.

V podstatě se ti, kteří si při usilování o získání vakcínového pasu dávají injekce 
proteinových špiček, si skutečně přivozují na celý život utrpení z očkování. Dokud budou 
žít, budou vězni ve svém vlastním těle, což nemusí trvat o mnoho déle, pokud budou i 
nadále dostávat „posilovací injekce“ spike proteinů.

Tyto velmi podporované injekce je samozřejmě mnohem snazší propagovat lidem, kteří již 
byli prvními dvěma očkováními kognitivně poškozeni a trpí poruchou uvažování a emoční 
nestabilitou. Nyní jsme toho svědky u očkovaných lidí, kteří křičí a odsuzují ostatní s 
divokým výrazem v očích, které najdete na TikTok a YouTube.

Staňte se svědky některých šílenství sami:

https://www.brighteon.com/b4603ac2-c772-48dd-83e3-9b32108630dc

Pokud chcete mít „super síly“ ve srovnání s poškozenými, neschopnými masami 
očkovaných, jednoduše vyvolejte přirozenou imunitu a porazte covid svým Bohem daným 
imunitním systémem. Zanedlouho budete mezi těmi z nás, kteří zdědí Zemi, když se lidé 
poškození vakcínami stáhnou do svých domovů, nemocnic a rakví, všechny oběti 
sebevražedného klamu, které si představují, že špičkové proteinové biologické zbraně, 
vás nějak ochrání před pandemií.

Poslechněte si více tvrdou pravdu v dnešním silném podcastu Aktualizace situace:

Brighteon.com/6b7ee1cb-a103-479a-bca6-8d5c0ae909c0

Zdroj: https://www.naturalnews.com/2021-09-01-the-world-will-soon-be-divided-between-the-
damaged-vaccinated-and-the-undamaged-unvaccinated.html
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