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Další nápis na Slunci o Covidové Vaxxíně

Zatímco jsme svědky ďábelské diskriminace maniaků Vaxi-Kultu za účelem vydírání nás do záhuby 
neustále opakovanou vaxsinací, neověřenou a často škodlivou, pomáhá nám nyní Bůh další radou, 
napsanou na Slunci 2021-09-24 kolem 03:00 UTC :

Mad Vaxx (is) Devil's Bond 666
V překladu do češtiny:
Bláznivá Vaxxína (jsou) Ďábelská Pouta 666

Všimněte si, že tam není napsáno "mark" - znamení, značka, ale je tam "bond" - pouta. To je ještě 
celkem optimistické pro ty, kteří již padli do prvního kola tohoto Podvodu Vaxi-Kultu, že to zřejmě může
nebýt "Mark" Značka jakožto prokletí jednou provždy, ale spíš Ďábelská "Bond" Pouta. která možná 
ještě mohou být mnohými rozlomena... Zatímco tyhle sraženinové píchance (clot-shot) poškozují kromě 
jiného i imunitní systém, takže nabodaní lidé budou potřebovat stále další a další bodance k přežití, 
stávajíce se otroky Farmakeusin (Zj9:21, Gal5:20, Zj18:23, Zj21:8, Zj22:15), což se zdá být spravedlivý 
a nevyhnutelný trest za jejich modlářské uctívání Vaxxinace a za ignorování všech ublížení, která to 
způsobuje tak mnoha dětem (to není jenom autismus, ale i alergie, astmata a všelijaké auto-imunitní poruchy), 
a za ignorování všudypřítomných a všeprostupujících Židovských a dalších lží a ohavností...

Ti z vás, kteří do této pasti zatím nespadli, snažte se vydržet ve svém odmítnutí, protože
Autoritářská Tyranie doufejme padne dříve než příliš pozdě... I z Medicínského hlediska,
vždy musí být statisticky významný kontrolní vzorek nezasažené populace pro
vyhodnocování proflu dlouhodobé bezpečnosti (jak moc to ovlivňuje další nemocnost).
Ti z vás, kdo již byli napícháni touto 666 genetickou Vaxxínou a Clot-Shoty, doufejte, že ta poškození 
nebyla tak vážná, jak mohla být, a že se krevní znečištění (* * *) časem možná trochu vyčistí, a snažte 
se nedovolit jim tlačit vás do opakované vynucené kontaminace vašeho těla jejich špinavými produkty...
(Některé ty vaxxíny bývají znečištěné nebo kontaminované a ten doktor nebo sestra, co to píchá, to ani nemusí 
vědět, očima to vidět není a nikdo to zatím nekontroluje...)

Tyhle GMO vaxxíny nezabraňují přenosu Covid, takže není naprosto žádná potřeba si je nechat píchat 
kvůli jiným, ostatní tím nechráníte. Spíš pomáhají rozšiřovat Covid rychleji, jak jsme byli svědky v 
nejproočkovanějších zemích šířících "Deltu" (Covid-21) lépe než předtím... (viz třeba srovnání Izrael 

a Palestina...) A nechrání vás příliš před možnými komplikacemi Covid a před úmrtím nijak zvlášť dlouho
a spíš se zdá toto nebezpečí zvyšovat (v datech z Izraele nebo ze Skotska, z Británie atd...)... Je to hloupé 
a sobecké přijmout to bodnutí a podrobit se používat jejich "pasy", porušující vaši nejcennější zdravotní
svobodu a soukromí... Používání jejich "pasů" a přijmutí Bodnutí kvůli vydírání Prací nebo Zábavou 
pomáhá Tyranii Medi-Fašismu vykonávat nátlak na vaše bližní, protože kdyby se nikdo nebo jen 
málokdo z vás podrobil, nemohli by vydírat vás a ani další - tedy Poddajnost je Spoluvina v jejich 
vyděračském schématu, a tolerováním Propagandy ji podporujete pokračovat a bujet.

Dosud bylo několik různých variant kontaminace těchto špinavých bodanců a některé z nich byly 
pravděpodobně pouze placebo, a pouze ďábelští farmakeusin vědí, kdo dostal kterou a které 
komplikace jsou způsobovány jakým znečištěním... Ale nyní již si nasbírali svá data a nejspíš vyrobí 
další kolo těchto bodanců optimálně poškozujících, ne bezpečnějších... Nebo jste nechápající ignorant 
stále ještě věřící jejich čestnosti? I nyní, když nám předvedli svou naprostou nečestnost skrývajíce 
skutečný rozsah škod a ignorující všechna lidská utrpení (zatím zejména na Západě), potlačujíce 
a cenzorujíce všechny vědecké a zdravotnické disidenty a umlčujíce varovné hlasy...

Zdá se to být poslední šancí na zastavení zaslepené kolaborace na našem kolektivním zničení...
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Radši požadujte efektivní a bezpečnou včasnou ambulantní Léčbu, jako Ivermectin ve vhodných 
kombinacích, která navíc může uhasit epidemii poměrně rychle, protože funguje i preventivně... A dejte
si pozor na léky MoAB, které často jsou nebo mohou být tak špinavé GMO , jako ty vaxíny... (Protože 
pokud tyhle lido-myší proteiny pěstují v myelomových rakovinných buňkách a vyrábějí je hromadně, může 
příležitostně selhat fltrace těch myelomových buňek? Nepoznáte to dost brzy, když se po nějakém čase u 

významné části ošetřovaných lidí rozvine (krevní) rakovina mnohočetný myelom ?? Nevím jistě... Možná 
používají něco jiného než myelomové buňky na výrobu těchto léčiv, jejichž jméno končí na *vimab ? Ptejte se, 
vyžadujte odpovědi a jako vždy se snažte zjistit, které názory cenzura skrývá...)

A jako se modlíme: »Ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena...«, je toto jedna z těch příležitostí 
vyléčit duše mnohých...

(Můžete si prohlédnout původní obrázek, a tuto zvýrazněnou verzi bez těch modrých značek...)
Byly mnohé další nápisy na Slunci předtím, mimo jiné i proti téhle Covidové Vaxíně, ale nikdo 
neposlouchal... (A bylo jich pár dalších mezitím, které jsem vynechal...)
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Brzy po tomto nápisu se slovo "Vaxx" (nebo Vacc X?) změnilo 
na slovo HELL (Peklo) s nosatou tváří sedící na písmenu L...

Toto má mnoho možných vysvětlení, ale ty 
nejpravděpodobnější je nelegální vysvětlovat v dnešním 
utlačovaném světě... Evidentně ta Vaxína vede do Pekla, buďto 
duchovního nebo posmrtného, ale pravděpodobněji do "Pekla 
na Zemi" neustálé ďábelské tyranie, anebo to naznačuje osud 
pachatelů...? Modlete se, aby to neznamenalo naše podvedené 
bližní a děti…

Kdo vymění Svobodu za Bezpečí si nezaslouží a nezíská ani jedno... (Benjamin Franklin) 

Další poznámky a podrobnější vysvětlení:
• Dětská vakcinace by měla být přiměřenější, příliš "imunizace" vede k auto-imunitním poruchám 

a alergiím. (MUDr. Ludmila Eleková - Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace 
imunitního systému -> Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, New Study: 
Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated 
Children Vaccinated children have up to 500% more disease than unvaccinated children, Study 
Shows Unvaccinated Children Are Healthier Than Vaccinated Children -> Relative Incidence of 
Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination) Hlavní 
důvod, proč tvrdě vymáhají maximální proočkovanost, je, aby nebyl žádný kontrolní vzorek 
zdravé neočkované populace, aby nešlo porovnávat, jak to mění celkovou nemocnost. Ale zdravé
neočkované vzorky dětské populace se přeci-jen našly. Ofciální autority nemají žádné studie 
dlouhodobé bezpečnosti vaxxín, nebo spíš je mají a tají je, protože by to leckoho oprávněně 
poplašilo a znepokojilo... 

• Covid vaxíny jsou příliš specifcké, budou další "varianty" - leda že by ty v 2020/11 vypustili 
schválně? Povede to k neustálé vaxxinaci, a buzeraci a kontrolám a všelijakému dalšímu 
útlaku... 

• Pokud někde vidíte jen samé souhlasící Názory a Hlasy, byly ty ostatní umlčeny nebo schovány... 
Porovnávejte různé odlišné perspektivy pro nalezení vyváženého názoru. 

• Moudřejší je hledat a nalézat pravdivější názor mezi různými stanovisky a perspektivami. Pozor 
na příliš srocený dav lidí se stejným názorem, pozor na příliš jednotný názor... Kde jsou hlasy 
odlišných perspektiv ve zdravotnictví i v politice i ve "vědě" ? (Viz třeba ukázku, jak Carbon-
Hoax použili Lupiči ke zdanění "Energií"...) 

• Když slepý vede slepé, všichni spadnou do jámy... Kde "slepý" je ten, kdo se neumí podívat tři 
kroky dopředu, kam se to asi tak bude nebo může vyvíjet. Moudřejší bývá předvídat problémy a 
(po)učit se z chyb... Je hloupé opakovat stejnou nebo podobnou chybu častěji. Ale pozor též na 
falešně zveličované hrozby, když vás chtějí někam nahnat všechny do jednoho rohu (jak dobytek 
do ohrady?) ... 

• I Fejzbuk a podobné sítě Oligarchů brání především zájmy Oligarchů a potlačují Varovné Hlasy. 
V zahlcení zbytečnostmi se to hlavní ztrácí a skrývá. Hlavní nebývá to, kam vás fanfárami 
svolávají, vytváří falešné kauzy pro odvedení pozornosti (i) od Lumpů a jejich Podvodů, zejména 
pokud (jejich zájmová skupina) vlastní většinu Médií... Spíš než co říkají bývá zajímavější, co 
neříkají a zamlčují a proč... 

• Po kolikáté Dávce Očkování se vám rozšteluje imunitní systém až k auto-imunitním poruchám? A
po kolikáté těm méně odolným? Za pár let to budeme vědět, kolik člověk obvykle snese a který 
lektvar je méně škodlivý. Ale s nevyzkoušenými tápeme a leckteré Odborné Názory se leckdy 
mýlí, nebo bývají zkorumpovány... 

• Když někde rozhodují "Autority", jako hygienické stanice a státní zdravotní ústavy, jedná se o 
Autoritářský Režim, rozhodně ne o Demokracii... 

• Pozor na "Elity", Politiky Média a Vědce, protože leckteří z nich chtějí "plebs" redukovat, nemají 
zájem na vašem bezpečí, ale jen aby nebyli chyceni při zločinech... Leckteré další jednoduše 
zkorumpovali... Naivní podvedou umlčením nesouhlasných stanovisek a varovných hlasů, 
falešnými nebo jednostranně vybranými "Experty". Ti, co ovládají skoro všechna Média, snadno 
mohou odstrčit kontrolní a varovné hlasy mimo váš Dosah a Obzor... Ptejte se víc, hledejte a 
porovnávejte Alternativy... 
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