
Είλαη  θαηαδηθαζκέλοη  ζε  αγφληώδε Θάλαηο  οζοη  εκβοιηάζηεθαλ     

Εηλαη κείφζε   πιεζσζκού!!!   Mike Yeadon  Πξώελ  ππάιιεινο  ηεο  Pfizer 

:  “Δηζεθαηνκκύξηα   είλαη   θαηαδηθαζκέλνη  ζε   βέβαην, ακεηάβιεην   θαη   αγσληώδε 
ζάλαην. Κάζε  άλζξσπνο   πνπ  έρεη ιάβεη    ην εκβόιην    ζίγνπξα  ζα πεζάλεη   πξόσξα , 
θαη ηα  3 ρξόληα    είλαη   κηα  γελλαηόδσξε   εθηίκεζε   γηα ην   πόζν ζα κπνξέζνπλ   λα   
πεξηκέλνπλ   λα παξακείλνπλ ελ   δσή.”   

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Αιίκολο ζε ασηόλ ποσ ζα θάλεη ηο εκβόιηο  

 π  Βαζίιεηος Βοιοσδάθες  18 Δεθ 2020  https://youtu.be/puCMtKxwBd0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ο Μεγαιύηεξνο Ινιόγνο ζηνλ 

θόζκν, Ννκπειίζηαο LUC 

MONTAGNIER :  

ζα πεζαηλοσλ οη εκβοιηαζκέλοη 
Σάββαηο, 17 Ιοσιίοσ 2021 

" «Η πρώηε αηηία ζαλάηφλ ησλ 

εκβνιηαζκέλσλ ζα είλαη άκεζα ιόγσ 

ηεο ηνμηθόηεηαο ηεο Spike (αθίδαο) 

πξσηεΐλεο ηνπ εκβνιίνπ, 

 ε δεύηερε ζα είλαη ηο θζηλόπφρο 
ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ADE 

(εμαξηώκελε από αληηζώκαηα 

ελίζρπζε ηεο αλνζίαο), 

 ε ηρίηε ζα είλαη ιόγφ 

λεσροεθθσιηζηηθώλ αζζελεηώλ 

όπσο Αιηζράηκεξ, Πάξθηλζνλ.  

Θα έρνπκε απηνάλνζα όπσο 

Σθιήξπλζε Kαηά Πιάθαο, 

 ζα έρνπκε θαξθίλνπο θαη 

ζηεηξώζεηο. 

Θα έτοσκε επίζες αρρώζηηες ποσ 

ζα περάζοσλ ζηης επόκελες γεληές. 

Τν DNA ησλ εκβνιηαζκέλσλ 

αλζξώπσλ έρεη ήδε αιιάμεη. 

Δελ έπξεπε λα ην πεηξάμνπλε. 

Οη Γηαηξνί πνπ πξνσζνύλ ηα 

εκβόιηα είλαη ειίζηνη, δελ 

μέξνπλ ηη θάλνπλ»" 

https://diodotos-k-

t.blogspot.com/.../luc-antoine... 
 

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/04/mike-yeadon-pfizer.html
https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/04/mike-yeadon-pfizer.html
https://youtu.be/puCMtKxwBd0
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/07/luc-antoine-montagnier.html?m=1&fbclid=IwAR20iTMr0I6h8IbKGA7plT5PaSuKknGEPVtxvTr_aNgs0GFAQKjg37YyKB8
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/07/luc-antoine-montagnier.html?m=1&fbclid=IwAR20iTMr0I6h8IbKGA7plT5PaSuKknGEPVtxvTr_aNgs0GFAQKjg37YyKB8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .....................................................................................................................  

Καη ηέιος, ηης ηειεσηαίες  εκέρες  δούκε  έλαλ  πρφηοθαλές  θύκα  εθβηαζκού, 

αθού ε θσβέρλεζε  έτεη  ήδε  επηβάιεη  ηηκφρίες  ζηοσς  αλεκβοιίαζηοσς 

(αλακέλοληαη  θαη άιιες)   

Η αηδέληα είλαη   λα κεηαηρέυοσλ  ηοσς  εκβοιηαζκέλοσς   αλζρώποσς  ζε  

καρηολέηες ηοσς θαη λα ζθοηώζοσλ  ηοσς σπόιοηποσς.  henrymakow.com 

.................................................................................................................................... 

Μαο  ηξνκνθξαηνύλ  κε  έλαλ  ηό  κε   ζηόρν   λα  απνδερζνύκε  όια ηα κέηξα  πνπ  
ζα πξνηείλεη ε θπβέξλεζε γηα ην  θαιό  καο ππνηίζεηαη....  
Ο  θύξηνο  ζηόρνο  είλαη ν  πιήξεο  έιεγρνο  ηεο  δσήο  καο . 
Απηό κπνξεί λα  επηηεπρζεί  κε  ηελ  ςεθηαθή  ηερλνινγία .  Γηαπηό   καο  θιείλνπλ  ζηα  
ζπίηηα  καο  γηα λα    κάζνπκε  ζηγά ζηγά  ηελ  εμ  απνζηάζεσο  ηειεξγαζία  θαη  
ηειεπηθνηλσλία κε θάζε  ππεξεζία,  
 Δηόηη   κόλνλ  κέζσ ηα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κπνξνύλ λα   ειέγρνπλ  ηελ  θάζε  ζηηγκή  
ηεο  δσήο καο     καο  θπιαθίδνπλ  ζε  έλα  Big brother . 
 Γηαπην  έθιεηζαλ  θαη  ηα  ζρνιεία  .  Είραλ  νξίζεη  λα θιείλνπλ  ηα  ζρνιεία  κε  ηξία  κόλνλ  
θξνύζκαηα  αιιά  δελ ππήξραλ  θξνύζκαηα   νύηε  ζε  καζεηέο  νύηε  ζε  θαζεγεηέο  (  
θσζιολογικό  αθού  δεν  σπάρτει  καμία  επικινδσνε επιδεμία – πανδεμία  )  δειαδή   «δεν 
ηοσς  βγήκε» ¨απηή ε  δηθαηνινγία  γηαπην  κε  δηαηαγή   «αποθαζίδοσμε  και  διαηάδοσμε»  ηα  
έκλειζαν .   Με  ηελ  ηειεξγαζία  μέξνπλ  πνπ  είζαη  -   ηη  θάλεηο   -  κε πνηνλ  
επηθνηλσλείο  - ηη  ιεο  - ηη ςεθίδεηο  !!!!!... 

. ΚΑΛΩ ΗΛΘΑΣΕ  ΣΟ  ΝΕΟ  ΄  ΧΗΦΙΑΚΟ  ΝΤΑΦΑΟΥ ΄  κε  
Κάκεξεο  ζηνπο  δξόκνπο  -  θάκεξεο  ζηα  θαηαζηήκαηα  -  θάκεξεο  ζηνπο  ππνινγηζηέο  -  
θάκεξεο  ζηα  θηλεηά    θαη ηώξα  θάκεξεο  ζηνλ  ρώξν εξγαζίαο   θαη  ζηα  ζπίηηα  καο  !!!!!                                   
  Δελ θαηαιαβαίλεηε  όηη  κε ηελ  ζειεζή  ζαο  ζα δείηε  ζε  κηα  ςεθηαθή  θπιαθή  ??????     
ΕΛΕΟ       ΘΑ  ΑΝΣΙΔΡΑΕΣΕ  ΣΗΝ ΤΠΟΔΟΤΛΩΗ  Α ??     Ο δεύηεξνο  ζηόρνο  είλαη  λα 
καο  εκβνιηάζνπλ    όινπο  .  Γηαηί  ??     Ο  ηξίηνο  ζηόρνο  είλαη  ε  θαηάξγεζε  ηνπ  
κεηξεηνύ  ρξήκαηνο , γηα λα γίλνπκε  δνύινη  ησλ  ηξαπεδηηώλ 
 

Oη δειώζεηο ηώλ εξγαηώλ ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο είλαη μεθάζαξεο. Bill 

Gates: ....«Θα έτοσκε ποιιά 

αζσλήζηζηα κέηρα έφς όηοσ 

εκβοιηαζηούλ 7 δηζ. αλζρώπφλ...» 

«Τελικὰ  θὰ  ππέπει νὰ  ἔσοςμε μιὰ  

τηθιακὴ  πιζηοποίηζη  (ταυτότητα Rfid-

τσίπ; ) γιὰ νὰ δείσνοςμε ποιὸρ   ἀνάππυζε 

ἢ   ἐξεηάζηηκε  ππόζθαηα  ἢ ὅηαν  θὰ  

ἔσοςμε  ἕνα  ἐμβόλιο  ποιὸρ ηὸ ἔσει 

κάνει..»!    

Μηιώληαο ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό 

«OPEN» ζρεηηθά κε ηνλ Κνξνλντό, ο 

Εσάγγειος Βεληδέιος εμέθξαζε ηελ ίδηα 

άπνςε, πνπ πξνηείλεη ν 

παγθοζκηοποηεηής  Bill Gates, 

πξνθεηκέλνπ λα εκθπηεπηεί κηθροηζίπ ζε  

όιοσς  ηοσς  αλζρώποσς...  
 

Τη θάλεη ηο  εκβοιηο 
Πξώην ζύκπησκα είλαη ή αίζζεζε 

αλαθπιαμεο   αθνινπζεί αιιεξγηθό ζνθ 

θαη ην ηξνκεξόηεξν είλαη πσο ζηελ 

ηειηθή θάζε δελ ζα έρεηο απνθηήζεη 

νπνηαδήπνηε αλνζία, όκσο ζα έρεηο 

δηεγείξεη ην αλνζνπνηεηηθό ζνπ ζύζηεκα 

λα επηηεζεί ζηολ εασηό ζοσ ,ηνλ νπνίν 

έρεη νπζηαζηηθά κεηαηξέςεη ζε έλαλ 

κεηαιιαγκέλν νξγαληζκό, ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεη ζε θάζε ζνπ θύηηαξν όπνπ 

εγθαηαζηάζεθε ην MRNA σο ερζξό ,κε 

απνηέιεζκα ην αλνζνπνηεηηθό ζνπ λα 

ζθνηώζεη ηα ίδηα ζνπ ηα εζσηεξηθά 

όξγαλα  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhenrymakow.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR27VSYZYqxlxC7cv5qwPevaK6w7t8Q0ezqWFQ0CM--ALh8bceF4Ix7MSok&h=AT0-oS_yOvn1YYvXc3MY56VUxOCdXyNeYBp_9nCGRfNZpvwLJED-abSalIYkTb7bBdJC-QaCsvOSniAgaJtdbAf4FMtfV6LwB-TVQOHwCf8aurWpXoi9SzGchG7Ru7PiTYs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2d5YQA8BsSMhXg62ZBVR48bzint86btt5uh5C8MeDVg3HjYpCubdtH3gaS_DbgdkHmI0dhEy0z-pHoLHSdKHEPpaYyy6aRERm_WIvbqeiw3dTkAW4NdEd1R6l4Y8ykw693RHFNTfCVAMcntcWSLXx7z1AWGa80nlXwB7I-e9lXSxpPcNrl6Q_O

