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KIIREELLINEN VAROITUS KAIKILLE
VANHEMMILLE: Tri Robert Malone antaa
lausunnon lasten Covid-injektioista – Vauriot ovat
"peruuttamattomia". mRNA-rokotteen keksijä
vaatii covid-rokotteen lopettamista.

Covid-injektioissa käytetyn messenger-RNA -teknologian keksijä on julkaissut
kauhistuttavan videovaroituksen kaikille vanhemmille, jotka yhä harkitsevat
lastensa injektoimista. Hän kutsuu tätä "ihmiskunnan
historian radikaaleimmaksi lääketieteelliseksi kokeeksi", jonka täydet tulokset eivät
ole tiedossa vielä vuosiin.
Jos lapsesi lääkäri, kouluterveydenhoitaja, tai joku muu terveydenhuollon
"viranomainen" kehottaa sinua antamaan lapsellesi Covid-"rokotteen", on
ehdottoman tärkeää, että katsot ensin tohtori Malone'n hätälausunnon alla olevasta
linkistä tai luet videon koko tekstin.
Kukaan ei tiedä näistä injektioista enemmän kuin tohtori Malone.
Jos olet vanhempi, tämä on TÄYTYY-KATSOTTAVAA. Jos olet isovanhempi,
tämä on TÄYTYY-KATSOTTAVAA. Tämä on hyödyllisin 4
minuuttia ajankäytöstäsi koko elämässäsi.
https://leohohmann.com/2021/12/16/urgent-alert-to-all-parents-dr-robert-malone-issuesstatement-on-child-covid-injections-damage-will-be-irreversible/#more-8397
Huolimatta siitä, että FDA on myöntänyt hätäkäyttöluvan jo 5-vuotiaille lapsille,

tohtori Malone sanoo, että lasten sydämelle, verisuonille, aivoille
ja lisääntymiselimille aiheutuneet vauriot ovat peruuttamattomia. Täydelliset
vaikutukset selviävät vasta vuosien kuluttua, koska näiden rokotteiden kokeet
kestivät vain muutaman kuukauden, kun muita rokotteita tutkitaan vähintään
kymmenen vuotta ennen markkinoille päästämistä.
Yhdessä pelottavimmista paljastuksista Malone sanoi, että injektioiden aiheuttamat
geneettiset vauriot voivat siirtyä "perheesi tuleville sukupolville".

Seuraavassa videon transskriptio:
Nimeni on Robert Malone ja puhun teille vanhempana, isovanhempana,
lääkärinä ja tiedemiehenä. En yleensä lue valmista puhetta, mutta tämä on niin
tärkeä asia, että halusin varmistaa, että jokainen sana ja tieteellinen fakta on
oikein.
Seison tämän lausunnon takana, sillä olen tehnyt urani rokotetutkimuksen ja kehityksen parissa. Minut on rokotettu COVIDia vastaan ja olen yleisesti ottaen
rokotusten puolesta. Olen omistanut koko urani turvallisten ja tehokkaiden
keinojen kehittämiseen tartuntatautien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
Tämän jälkeen julkaisen tämän lausunnon tekstin, jotta voitte jakaa sen
ystävillenne ja perheellenne.
”Ennen kuin injektoit lapsesi – päätös, joka on peruuttamaton – halusin kertoa sinulle
tieteelliset tosiasiat tästä geneettisestä rokotteesta, joka perustuu luomaani mRNArokoteteknologiaan.

Vanhempien on ymmärrettävä kolme asiaa:
Ensimmäinen on, että virusgeeni ruiskutetaan lapsesi soluihin. Tämä geeni
pakottaa lapsesi kehon tuottamaan myrkyllisiä piikkiproteiineja. Nämä proteiinit
aiheuttavat usein pysyviä vaurioita lasten kriittisiin elimiin, kuten:
– Heidän aivonsa ja hermostonsa
– Heidän sydämensä ja verisuonensa, mukaan lukien verihyytymät
– Heidän lisääntymisjärjestelmänsä

– Ja tämä rokote voi laukaista perustavanlaatuisia muutoksia heidän

immuunijärjestelmässään
Hälyttävin seikka tässä on, että kun nämä vahingot ovat tapahtuneet, ne ovat
korjaamattomia.
– Et voi korjata vaurioita heidän aivoissaan
– Et voi korjata sydänkudoksen arpeutumista
– Et voi korjata geneettisesti nollattua immuunijärjestelmää ja
– Tämä rokote voi aiheuttaa lisääntymisvaurioita, jotka voivat vaikuttaa perheesi tuleviin

sukupolviin.
Toinen asia, joka sinun on tiedettävä, on se, että tätä uutta teknologiaa ei ole testattu
riittävästi.
– Tarvitsemme vähintään 5 vuotta testausta / tutkimusta, ennenkuin voimme todella
ymmärtää riskejä
– Uusien lääkkeiden haitat ja riskit paljastuvat usein vuosia myöhemmin
Kysy itseltäsi, haluatko oman lapsesi olevan osa ihmiskunnan historian radikaaleinta
lääketieteellistä kokeilua

Viimeinen seikka: syy, jonka he kertovat sinulle saadakseen rokottaa lapsesi, on
valhe.
- Lapsesi eivät ole vaaraksi vanhemmilleen eikä isovanhemmilleen.

- Itse asiassa asia on päinvastoin. Heidän vastustuskykynsä COVIDin saamisen
jälkeen on ratkaisevan tärkeä pelastamaan perheesi, ellei koko maailman, tältä
taudilta.
Yhteenvetona: ei ole mitään hyötyä lapsillesi tai perheellesi rokottaa lapsiasi viruksen
pieniä riskejä vastaan ottaen huomioon rokotteen tunnetut terveysriskit, joiden kanssa sinä
vanhempana ja lapsesi ehkä joudutte elämään loppuelämänne.

Riskit ja hyödyt eivät ole edes lähellä toisiaan.
Vanhempana ja isovanhempana suosittelen teille vastarintaa ja taistelua
lastenne suojelemiseksi.”
Tässä vielä pari linkkiä asiaan liittyen:
https://grandmageri422.me/2021/12/18/bombshell-leak-australian-emergency-room-doctorblows-the-whistle-on-child-vaccines-we-are-seeing-myocarditis-and-pericarditis-in-thesechildren/
https://grandmageri422.me/2021/12/18/new-from-stew-pfizer-and-moderna-thawed-warmedvials-become-alive-self-moving-organisms/

