Organizacja
Narodów
Zjednoczonych
zmuszona
przyznać,
że
szczepionki
Billa
Gatesa
rozprzestrzeniają polio w
całej Afryce

Nowy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oddziału
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), potwierdza wszystko,
co od dawna mówimy o śmiertelnej naturze programów szczepień
Billa Gatesa w Trzecim Świecie.
Raport zatytułowany „Krążący wirus polio pochodzący ze
szczepionki typu 2 – Sudan” przedstawia w skrócie, w jaki
sposób szczepionki przeciwko polio Fundacji Billa i Melindy
Gatesów szerzą więcej polio w Afryce. Nie tylko to, ale te
„ulgowe” ukłucia zabijają młode czarne życie w miejscach
takich jak Czad i Sudan, gdzie wybuchy choroby wywołanej
szczepionkami rozprzestrzeniają się jak pożar.
O dziwo, WHO otwarcie przyznaje, że obecnie krążący szczep
wirusa polio, znany jako cVDPV2, jest „pochodzący ze
szczepionki”. To wyraźnie wskazuje, że jest on przenoszony
przez te same szczepionki, które według Billa Gatesa pomagają
„ratować życie” i „eliminować polio”.
„Sekwencjonowanie wirusów wyizolowanych w Sudanie do tej pory

świadczy o tym, że wirusy są powiązane z wirusami zgłoszonymi
wcześniej w sąsiednim Czadzie, skąd miały miejsce wielokrotne
wprowadzanie do Sudanu z Czadu” – wyjaśnia raport.
„Istnieje lokalny obieg w Sudanie i ciągłe udostępnianie
transmisji z Czadem”.

Bill Gates to wirus znacznie gorszy
niż COVID-19
O ile nam wiadomo, jest to pierwszy raz, kiedy oficjalny organ
rządowy – a nie mniej WHO – użył słów „wywołane szczepionką”,
aby opisać, w jaki sposób i dlaczego polio nadal
rozprzestrzenia się w całej Afryce Trzeciego Świata.
Jak być może pamiętasz z minionych lat, zarówno media głównego
nurtu, jak i władze ds. Zdrowia rutynowo określały tę chorobę
jako „chorobę podobną do polio”, aby uniknąć wplątania w nią
chemicznych zastrzyków jako winowajcy. Ale teraz jest jasne,
bez cienia wątpliwości, że „choroba podobna do polio” jest w
rzeczywistości polio tego typu, który występuje w
szczepionkach rozprowadzanych masowo przez Fundację Billa i
Melindy Gatesów.
„Po wydaniu około 16 miliardów dolarów w ciągu 30 lat na
zwalczenie polio, międzynarodowe organizacje zajmujące się
zdrowiem„ przypadkowo ”ponownie wprowadziły chorobę do
Pakistanu, Afganistanu, a także Iranu, ponieważ region Azji
Środkowej został dotknięty zjadliwym szczepem polio wywołanym
przez szczepionkę farmaceutyczną ”, Donosi 21st Century Wire .
„Również w 2019 roku rząd Etiopii nakazał zniszczenie 57 000
fiolek doustnej szczepionki przeciwko polio typu 2 (mPOV2) po
podobnym wybuchu polio wywołanego szczepionką… Ten sam
incydent miał miejsce również w Indiach”.

Czy zaufałbyś szczepionkom na
COVID-19 od Billa Gatesa w świetle
fiaska polio?
Wszystko to jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę, że
ten sam Bill Gates, który zabija niewinnych Czarnych, żyje
teraz szczepionkami przeciwko polio, teraz chce, aby te same
czarne istoty zostały zaszczepione szczepionkami przeciwko
koronawirusowi Wuhan (COVID-19).
W tej chwili GAVI Vaccine Alliance, kolejna grupa szczepionek
finansowana przez Gates Foundation, testuje eksperymentalne
szczepionki przeciwko koronawirusowi Wuhan (COVID-19) na
młodych czarnych żyjących bez świadomej zgody. Czy wydaje ci
się to uzasadnione i coś, na co byś się zgodził, gdyby nagle
narzucono to tobie i twojej rodzinie?
Należy pamiętać, że kiedy w przeszłości pisaliśmy o
szczepionkach Billa Gatesa powodujących więcej chorób i
śmierci, niektórzy ludzie oskarżali nas o rozpowszechnianie
„teorii spiskowych”. Opierając się na tej logice, WHO jest
teraz winna rozpowszechniania teorii spiskowych w swoim nowym
raporcie.
„To dlatego firma prawnicza Roberta F. Kennedy’ego Jr. złożyła
pozew przeciwko Gatesowi za zbrodnie przeciwko ludzkości” –
napisał jeden z komentatorów o obiecującej śmierci Billa
Gatesa i jego skorumpowanego imperium szczepionkowego.
„I dlaczego Indie również złożyły pozew przeciwko Gatesowi za
zbrodnie przeciwko ludzkości, ale w Indiach Gates spowodował
paraliż ponad 450 000 niemowląt i dzieci swoimi zagrażającymi
życiu i kaleczącymi truciznami zwanymi szczepionkami”.
Źródła tego artykułu obejmują:
WHO.int
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