Serce dla naszych dzieci i naszej przyszłości
Kto okazuje serce dla naszych dzieci?
Rodzice pragną na pewno wszystkiego, co najlepsze dla swoich
dzieci.
Rodzice też zezwalają na szczepienia siebie i swoich dzieci,
ponieważ wychodzą z założenia, iż jest to dla nich najlepsze.
Rodzice nie zezwalają na szczepienia siebie i swoich dzieci,
ponieważ myślą, że właśnie to jest dla nich najlepsze.
Bardzo często media przedstawiają rodziców nie poddających się szczepieniom jako tych, którzy
pozbawieni są odpowiedzialności.
Ale właśnie często są to ci rodzice nie zezwalający na szczepienia, którzy w poczuciu troski o
zdrowie i optymalny rozwój zajmowali się latami tematem szczepień i doszli w efekcie do
wiedzy nie budzącej wątpliwości, iż nie istnieją żadne dowody na stosowanie szczepionek.
Istnieją tylko stwierdzenia, iż istnieje wiele dowodów na ich szkodliwe działanie. Odpowiednie
urzędy nie są w stanie dostarczyć dowodów na stwierdzone wirusy, nie mogą też dostarczyć
niezależnych analiz ryzyka ich stosowania. Nie istnieją żadne fakty, które byłyby za stosowaniem
szczepień. Rodzice, którzy zdecydowali się przeciwko szczepieniom doszli do wniosku, że nic
nie przemawia za szczepieniami, jedynie profit, jakim mogą poszczycić się firmy
farmaceutyczne.
Poprzez będące w obiegu szczepienia firmy farmaceutyczne osiągają ponad 1000% zysk. Na
wynik ten mają przede wszystkim wpływ darmowe, budzące panikę reklamy audycji
telewizyjnych i sprawozdań prasowych (np. ogromne ilustracje nieszkodliwych kleszczy i
przedstawionych komputerowo fantomów wirusów). Wysokie dotacje i przemysł
farmaceutyczny, które opanowali rynek robią za darmo interesy bez cienia skrupułów, natomiast
media działają na ich usługi.
O ile propaganda szczepień okazałaby się wyszukanym kłamstwem, rodzice w pełni
zaufania dla lekarzy i sprawozdań mediów nie zezwalaliby więcej na szczepienia swoich
dzieci. - Byłoby to wówczas sadystyczne.
Faktem jest, że ludzie radzili sobie w 99,9% czasu istnienia ludzkości bez stosowania szczepień,
mimo, iż na skutek niehigienicznych warunków życia, głodu i wojny szalały też epidemie.
Faktem jest, iż dzisiaj w krajach nie dotkniętych wojną i głodem, z wystarczającą ilością czystej
wody notuje się o wiele więcej przyczyn śmierci wynikających ze skutków ubocznych
powstających z lekarstw i szczepień.
Faktem jest, iż zarazy i epidemie nie zniknęły, ponieważ zastosowano szczepienia lecz w
ogromnym stopniu zmalały w wyniku wprowadzenia kanalizacji. Szczepienia zostały dopiero
wprowadzone, gdy wskaźnik umieralności obniżył się wskutek poprawy warunków życia. O
epidemiach mówi się zawsze w związku z wojnami, głodem, brakiem wody czy też jej
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zanieczyszczeniem lub masowym zatruciem. W takich wypadkach obarczając wirusy i bakterie
za powstałe zarazy to tak jakby się obwiniało straż pożarną i jej środki transportu za powstały
pożar czy też wywołałoby się panikę za szkody związane z gaszeniem pożaru woda.
Faktem jest, iż właśnie i przede wszystkim ofiarami grypy hiszpańskiej w roku 1918 były osoby
zaszczepione.
Faktem jest, iż wszystkie szczepienia zawierają w ogromnych ilościach trucizny takie jak rtęć,
wodorotleek aluminium, formaldehydy i inne – te zaś w ilościach tysiąckrotnych w stosunku do
tego, co zostaje określone jako szczepionka. Ta mieszanka trucizn określana jest jako środek
pomocniczy (adjuvans) i przemycana z premedytacją do placówek dopuszczających. Bez tych
środków pomocniczych szczepienia nie miałyby swojego oddziaływania. Przy czym
oddziaływanie to wcale nie jest pozytywne. Chodzi o to, że organizm ludzki poddany zostaje w
tym momencie szokowi zatrucia. Psychika dziecka zaszczepionego zostaje w różnym stopniu
poddana dodatkowemu szokowi, co może w efekcie końcowym doprowadzić do paraliżu,
autyzmu, chorób nerwowych, alergii, sepsy jak również całkowitego ogłupienia czy nawet
śmierci.
Faktem jest, że poprzez to oszukaństwo w dopuszczaniu trucizn popełnia się przestępstwo
przeciwko nietykalnemu prawu konstytucji o wierności i wierze oraz temu, że rodzice i
zatroskani pacjenci zostają zachęcani przez media, BAG (urząd zdrowia) i odpowiedzialnych
polityków (jak Rada Federalna Szwajcarii) oraz lekarzy dokonujących szczepień do tego, aby
zezwalać na zatruwanie dzieci.
Faktem jest, że każde szczepienie jest szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Jest ono
nieodwracalną implantacją trucizn, które w ciągu całego życia będą oddziaływały trująco i które
prowadzić będą do nieobliczalnych w skutkach chorób nie wyłączając śmierci. W każdym razie
przedstawiają one osłabienie całego organizmu.
Faktem jest, że właśnie te reakcje ciała ludzkiego na trucizny szczepionek prowadzą do tzw.
reakcji antygenów a to nie ma związku z absolutnie żadnymi wirusami.
Faktem jest, że nie ma dowodów na istnienie chorobotwórczego wirusa. Z tego tez względu
szczepienia takie są w rzeczy samej oszustwem.
Faktem jest, że bakterie produkują trucizny tylko wtedy, jeżeli wykluczy się tlen. To wiedza,
którą wszyscy znają z lekcji biologii w liceum. W organizmie żywym nie ma komórek bez tlenu.
Tak więc bakterie nie wchodzą w rachubę jako czynniki powodujące choroby. O fakcie tym
wiedział już Louis Pasteur.
Faktem jest, iż teoria infekcji odnosi się do politycznie i gospodarczo motywowanego szwindla
Roberta Kocha i Louisa Pasteura. Od tego momentu nie pojawiły się bowiem żadne inne dowody
na ich już ówcześnie sporne teorie.
Faktem jest, iż od dawna istnieją inne wyjaśnienia na temat tzw. „chorób infekcyjnych”, które z
punktu widzenia empirycznego możnaby było zrozumieć. Faktem jest, iż te właśnie przekonania
biologiczne są zakazywane przez medycynę farmaceutyczną, ponieważ właśnie one byłyby w
stanie podważyć skorumpowany kompleks tejże medycyny farmaceutycznej.
Faktem jest, że właśnie zaszczepione dzieci chorują na odrę i inne tzw. „Choroby infekcyjne”.
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Odra nie jest przecież żadną groźną chorobą. Przy zaszczepianych dzieciach stosuje się formę
podstępu nie definiując choroby jako odry, gdyż ta nie jest w stanie wystąpić.
Faktem jest, że nie istnieje żadna wykorzystywana analiza ryzyka w zastosowaniu jakiejkolwiek
szczepionki, co byłoby na pewno absolutnym założeniem dla jej dopuszczenia. Wszystkie
badania na zastosowanie szczepionek przeprowadzane są przez przedstawicieli medycyny
farmaceutycznej.
Faktem jest, że w momencie, kiedy Państwa dziecko stanie się ofiarą szczepienia, które nie
zostanie nawet jako takie rozpoznane, zostaną Państwo z tym problemem pozostawieni całe życie
samym sobą. Zapewne jeszcze otrzymają Państwo odszkodowanie za nie ujawnianie tego
przypadku. To zaś, gdy sami Państwo to odszkodowanie wymuszą.
Konkluzja: Szczepienia =
zakamuflowane ludobójstwo
Medycyna farmaceutyczna
nie ma serca dla dzieci.
Przed zaszczepieniem
Po zaszczepieniu
prawie paraliż
Drodzy rodzice, Wy macie to serce dla Waszych dzieci!
Szanowni Państwo z wielkim sercem dla przyszłości!
Obojętnie czy Państwo wierzą, że człowiek rozwinął się w ciągu
milionów lat w toku ewolucji czy też że został stworzony, to i tak
nie ma w tych obydwu światopoglądach systemu ekologicznego miejsca dla szczepień.
Jeżeli bakterie i wirusy nie byłyby naszymi symbiotycznymi „przyjaciółmi”, które przejmują
sensowne funkcje, wówczas człowiek czy ssaki ogólnie, nie mogłyby się w tak dalekim stopniu
rozwinąć czy w ogóle nawet przeżyć. Poddać się teorii, że każdy, w szczególności zaś człowiek
potrzebuje szczepień, żeby przeżyć jest działaniem przeciwko Bogu jako stwórcy. Kto się szczepi
lub pozwala na szczepienie wizerunku Boga zatruwa jego świątynię i przyczynia się do
zniszczenia tego wizerunku, co jest próba wręcz satanistyczną. Czy nie Bóg chce stworzyć
królestwo pokoju, radości i sprawiedliwości dla wszystkich z nie uszkodzonym wizerunkiem?
Prawie nigdzie nie jest to tak wyraziste jak bardzo człowiek staje się ofiarą zła czy też już
się stał ofiarą propagandy zniszczenia.
Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w Stwórcę to musi przynajmniej uznać, że szczepienia narażają na
niebezpieczeństwo ten szczególny rodzaj „homo sapiens”. W szczególności zaś dotyczy to
nowych rodzajów szczepień, które bazują na próbach techniki genetycznej. Te nowe rodzaje
szczepienia mają te właściwość, że niszczą nieodwracalnie ogólny potencjał cech dziedzicznych.
Wskaźnik zniekształceń jest teraz uzależniony od trucizn farmaceutycznych i wzrasta z roku na
rok. Wynik ten zostaje przyspieszony przez techniki genetyczne i szczepienia. My, jako ludzie z
sercem dla przyszłości będziemy zabraniać rozpowszechniania tych technologii.
Szczepienia zostały właśnie zakupione na pierwszeństwo po to, aby ściągnąć strategicznie
zaplanowaną wręcz światową epidemię. Wszystkie szczepienia takie jak przeciwko HPV, grypy,
odry i inne służą temu, aby narazić zdrowie społeczeństwa na długotrwale osłabienie oraz
szczególnej skłonności do koniecznych zaszczepień. Szczepienia nowego rodzaju wraz z chemo
takimi jak tamiflu mają przyczyniać się do wywołania zaplanowanej ogólnej epidemii. Pozorną
przyczyną ma być przypuszczalnie jakaś influenca tak jak w przypadku fantomu wirusa H5N1. O
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ile udałaby się powszechna epidemia, czemu możemy teraz jeszcze zapobiec, wówczas
powstanie ogromny kierowany potęgą zła chaos, który będzie chciał użyć jeszcze więcej siły,
kontroli i próbował zawładnąć. Jest to mianowicie sposób na odwrócenie uwagi od prawdziwych
powodów właśnie rozpoczętego kryzysu gospodarczego i finansowego na świecie, którego
powody leżą w niesprawiedliwym systemie oprocentowania. Proszę o podpisanie tego
doniesienia o masowym przestępstwie potężnego konglomeratu farmaceutycznego:
http://antikorruption.ch
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†
Exhumacja
aby dowieść, że śmierć
spowodowana była
szczepieniem. Dopiero po
długoletniej walce
rodziców z władzą
otrzymali odszkodowanie.

Szczepienie =

zakamuflowane
ludobójstwo

Niniejsza ulotka ma Państwu to uświadomić. W przyszłości staną się Państwo bardziej krytyczni w
stosunku do wszelkich sprawozdań mediów i nie wszystkiemu będą Państwo od razu wierzyć. Ludzie z
sercem i sumieniem mogą zmienić to społeczeństwo. Jesteśmy przekonani, że istnieją jeszcze redaktorzy
z sercem dla przyszłości. Może nawet dlatego, że sami mają dzieci i że niniejszą ulotkę wydrukują w
całości. Domagamy się demokratycznego prawa do niecenzurowanej publikacji TV. Poprzez tę ulotkę
wzywamy do prawa o sprostowania na łamach mediów. Co najmniej tak często, jak w przypadku
wcześniejszej propagandy farmaceutycznej.
....................................................................................
Polecamy książkę: "Impfen und Aids: Der Neue Holocaust. Die deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich."
(Szczepić i AIDS, Nowy Holocaust. Jurysdykcja niemiecka jest za to odpowiedzialna) http://klein-klein-verlag.de
Możecie Państwo uczynić coś dla aktywnej ochrony i zachowania swojego zdrowia. Poznajcie Germańską Nową
Medycyną i jei 5 praw natury: Informujcie się konieczne teraz, kiedy cieszycie się zdrowiem, bo możecie zrobić
skutecznie i w spokoju! Kiedy staniecie przed diagnozą ogarnąć was może strach i panika, które zamkną przed
wami dostęp do tej cudownej wiedzy. Czy można nauczyć pływać tonącego?
http://www.germanska-nowa-medycyna.pl
..........................................................................
Spożywanie srebra koloidalnego & Colostrum zamiast szczepień i antybiotyków! Matka daje twojemu
dziecku i twojej rodzinie Colostrum dla perfekcyjnego wzmocnienia sił obronnych i ochronnych organizmu!
Istnieje cudowny produkt, który dała nam sama natura a raczej jej stwórca: Jest nim Colostrum. Colostrum może
być postrzegane jako przypuszczalnie jedyny idealny środek spożywczy o uniwersalnej ochronie i właściwościach
leczniczych dla ssaków i ludzi. Zawiera ponad 500 substancji witalnych w optymalnych proporcjach, jak
powiedziano, w zestawionych przez naturę, a nie przez człowieka. Colostrum od pradawnych czasów aplikowane
niemowlętom w mleku matki w pierwszych trzech dniach życia jest perfekcyjnym pokarmem służącym dla
zabezpieczenia szans przeżycia i wzrostu. Jak słusznie zauważono, jest to środek spożywczy, a nie lekarstwo,
dlatego też brak jest działań ubocznych lub przedawkowania!
Download tej ulotki: http://libawy.info/int/polska/
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