
Όσοι εμβολιάστηκαν για τον κορωνοϊό δεν θα επιζήσουν»!
Ο Γάλλος νομπελίστας ιολόγος Montagnier 
https://www.pronews.gr/ygeia/989902_o-gallos-nompelistas-iologos-montagnier-xanaktypa-osoi-
emvoliastikan-gia-ton-koronoio?fbclid=IwAR2mjuK5-xFzX-eu1z3YxIT8o5pzFEWbPy_EEVC3QhF2CdZX-
NL7MNL2IaE                                      βιντεο     2 λεπτα   Γαλλικα -  Αγγλικα

Ξανακτυπά» ο Γάλλος νομπελίστας ιολόγος Luc Montagnier. Μετά την δήλωσή του ότι 
τα εμβόλια του κορωνοϊού  προκαλούν τις μεταλλάξεις ο Γάλλος επιστήμονας επιστρέφει
δριμύτερος, με ακραίες είναι η αλήθεια προβλέψεις,  λέγοντας πως όσοι εμβολιάστηκαν 
με κάποιο από τα εμβόλια δεν πρόκειται να επιζήσουν!
Δεν υπάρχει πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης για όποιον έλαβε  κάποιο από τα εμβόλια 
για τον COVID-19, σύμφωνα με τον κορυφαίο Γάλλο ιολόγο Luc Montagnier.
 «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αποτεφρώσουμε τα πτώματα»(!) σημείωσε για να 
προκαλέσει την αμηχανία του δημοσιογράφου.
Αφού μελέτησε σε βάθος τα συστατικά που περιέχονται στις ενέσεις και τι κάνουν, ο 
Montagnier αναφέρει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε άτομο που παίρνει το εμβόλιο 
τελικά θα πεθάνει από το ανοσιακό φαινόμενο ή εξαρτώμενη από αντισώματα ενίσχυση ή 
ADE.
Ο Montagnier δήλωσε επίσης πέρυσι ότι «η παρουσία στοιχείων του HIV και των μικροβίων 
της ελονοσίας στο γονιδίωμα του κορωναϊού είναι πολύ ύποπτη και τα χαρακτηριστικά του ιού 
δεν θα μπορούσαν να προκύψουν φυσικά».
Ο νέος αυτός ιός είναι ένα κατασκεύασμα γενετικά τροποποιημένο που απελευθερώνεται 
σκόπιμα, κατά την άποψη του Montagnier.
............................................................................................................................................................

«Τα εμβόλια δημιουργούν μεταλλάξεις του Covid-19» - Τι λέει Γάλλος 
ιολόγος  1,13  λεπτα    •24 Μαΐ 2021  https://youtu.be/6KlmbjkBejg
Διαβάστε περισσότερα στο https://www.pronews.gr/ygeia/farmaka/...
..........................................................................................................................................
O ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ   ΕΙΝΑΙ  ΜΙΑ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ  - Λυκ Μοντανιέ.
•2 Ιαν 2021                         4 λεπτα    

https://www.youtube.com/watch?v=dZtDquQUEfU

Μια …παγκόσμια συγκάλυψη χαρακτήρισε τον κορωνοϊό σε συνέντευξη του ο Γάλλος 
νομπελίστας Λυκ Μοντανιέ. Το σχετικό video, το παρουσίασε κατά την διάρκεια ομιλίας του, 
σχολιάζοντας την επικαιρότητα, Αρχιμανδρίτης πάτερ Αντώνιος που είναι και γιατρός. Ο κ. 
Μοντανιέ, μεταξύ άλλων υποστήριξε και τα ακόλουθα: «Ο ιός είναι μερικώς 
κατασκευασμένος και διέφυγε από ένα εργαστήριο υψηλής ασφάλειας   στην Κίνα. 

Είναι ανθρώπινο σφάλμα και δεν φέρουν την άμεση ευθύνη. Όλος ο κόσμος φταίει γι’ αυτό το
τέρας που δημιουργήθηκε. Υπάρχει γενική συγκάλυψη. Είναι και οι επιστήμονες πουλημένοι. 
Οι Αμερικανοί. Γάλλοι, Άγγλοι επιστήμονες, σχεδόν όλοι μιλούν για ιό που παρήγαγε η φύση.
Είναι λάθος και το ξέρουν πολύ καλά. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί λένε αυτό το μεγάλο 
ψέμα. Πρώτο απ’ όλα είναι το χρήμα. Πληρώνονται για να λένε αυτό που λένε.
 Και αν δεν το πουν, πιθανόν να χάσουν τη θέση τους. 
......................................................................................................................................................
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Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΟΜΠΕΛ ΛΥΚ ΜΟΝΤΑΝΙΕ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID19. «Αυτοί
που αποφασίζουν τον περιορισμό μας δεν είναι γιατροί» «Προϊόν εργαστηρίου ο Covid19»   9  λεπτα
βιντεο
Επι  Σταλιν  φυλακιζαν  τους  αντιφρονουντες  σε  ψυχιατρειο  φοβάμαι  να γινει  το ιδιο  
τώρα...Κινδυνευουν  να  εξαφανιστουν οι  μελλοντικες  γεννες  από   αυτό το  εμβολιο
https://www.facebook.com/142813345799624/videos/631985854319267/
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  ΜΟΝΤΕΝΙΕ  Τα εμβόλια δημιουργούν μεταλλάξεις του Covid-19» - Τι λέει Γάλλος ιολόγος     
1,13  λεπτα

https://www.facebook.com/1661520514154772/videos/1264103240727440
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Ο Luc Montagnier βραβείο    με Νόμπελ ιατρικής για τον κορωνοϊό και για θανατηφόρες 
περιπτώσεις εμβολιασμών    9 λεπτα               •9 Σεπ 2020

  https://youtu.be/X1wm1qbuyZc

Ο καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος βραβείου Νόμπελ ιατρικής, μιλάει για την παρανοϊκή 
κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα σήμερα, για τον κορωνοϊό, την προέλευσή του, τα εμβόλια
που ετοιμάζουν και κάποιες θανατηφόρες περιπτώσεις εμβολιασμών   ζουμε  σε  ένα  κοσμο  
τρελλων , στην  Γαλλια  δεν    δινουν  ένα  φαρμακο  για  θεραπεια  κορονοιου
Ο  Ιος  είναι  εν μερει  κατασκευασμενος  - ένα  τερας –κινδυνευει  από  εμβολιο αν είναι 
ασθενης  από ιο
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