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Začenja se‼️ Kot posledica te “korona histerije” za prisilnim
odvzemom svobode, tokrat postaja št. 2 - OBVEZNO CEPLJENJE
oz. IMUNOLOŠKI GENOCID
‼️
Medtem ko pridno sedimo doma v karanteni, medtem ko nas mediji vsak dan bombandirajo z
številom novo okuženih in umrlih v Sloveniji (seveda popolnoma brez zelo pomembnih
statističnih in dejanskih podatkov o starostni strukturi umrlih in morebitnih predhodnih oz.
pridruženih boleznih umrlih, kot o tem ali testirani pozitivni posamezniki kažejo hujše, blažje ali
sploh kakšne znake okužbe), pa se nam v ozadju počasi a zagotovo pripravlja najbolj množično
obvezno cepljenje v zgodovini našega planeta. Praktično vsak dan nam mediji servirajo novice
o pomembnih prebojih znanstvenikov na področju odkrivanja novega cepiva corona-19 in če
nam to ne prezentirajo mediji pa nam to veselo in navdušeno delite posamezniki na družbenih
medijih. In če kdo dvomi v moj zapisa naj si prebere članek, ki je izšel danes na RTV portalu

In zdaj k dejstvom:

1: Omenjeni članek je zaklenjen za komentiranja, torej razprava ljudi ni potrebna oz. sploh ni
zaželena! Zanimivo mar ne?
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2: Ste se kdaj vprašali ali bog ne daj pogledali kakšen intervju z vrhunskim strokovnjakom na
področju imunologije, farmacije, koliko časa je potrebno, da se RAZVIJE in predvsem
USTREZNO TESTIRA vsako novo cepivo?? Odgovor je 3-5 let!!

3.Vsak dan poslušamo, kako glede številnih vprašanj obnašanja virusa covid 19 strokovnjaki še
vedno tavajo v popolni temi. V številnih primerih ne morejo ugotoviti niti kje in kako se je
posameznik okužil, kaj šele za kaj večina ljudi niti ne ve, da ima virus oz. je prenašalec, drugi to
prebolijo le kot lažji prehlad, tretje (številčno še vedno izredno majhno število) pa huje zboli.

4. Toda kljub zgoraj povsem zdravemu kmečkemu razmišljanju, se ideja o cepljenju celotne
svetovne populacije nezadržno širi. Ne bodite pozabljivi in se spomnite prvih napovedi ob
izbruhu virusa, ko so nova cepiva napovedovali po optimistični varijanti najmanj 2 leti. Naslednja
napoved je bila konec leta!. No sedaj smo že na mesecu juliju ali še prej. Halooo ljudje zbudite
se. Res verjamete v take pravljice??

5. Torej boste čez dva meseca vsi ploskali, ko vas bodo VSI mediji zasuli z novico o izumu
čudežnega cepiva, nato pa se kot ovce postavili v vrsto, VI, VAŠI OTROCI, STARŠI in si v svoj
imunski sistem spustili kao cepivo, ki vas bo rešil vsega gorja pa čeprav:

- nihče ne bo vedel kaj je dejansko v njem

- vam nihče ne bo znal povedati stranskih učinkov, saj bo testirano na zanemarljivo majhnem
odstotku obolelih in še to le hudo bolnih, ne pa na ljudeh ki so zdravi??!

- se bodo stranski učinki cepljenja mogoče pokazali šele skozi daljše časovno obdobje in ne
takoj

- boste pustili cepiti svoje popolnoma zdrave otroke, kljub temu, da se vam ne bo niti sanjalo
kako bo cepivo vplivalo na njihovo zdravje in razvoj v prihodnosti
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- boste svojim zdravim staršem, kljub temu, da so že po default-u ogrožena skupina svetovali
cepljenje in s tem vnos virusa v telo v upanju, da ne bo nobenih stranskih reakcij in da bo njihov
imunski sistem že tako načet zaradi let in določenih bolezni, ki jih imajo starejše osebe

Verjamem, da se bo večina vas mirno postavila v vrsto za cepljenje. Verjamem, da bodo
premnogi od vas, pljuvali in obtoževali vse tiste, ki bomo nasprotovali brezglavemu cepljenju.
Odprt lov je bil že na ljudi, ki so se drznili sprehajati v sončnem vremenu po bližnjih poljih ali
gozdovih. Hajko, ki se obeta v tem primeru si sploh ne predstavljam.

Za konec......to ni še en zapis, ki bi širil paniko. To je le zapis zdrave kmečke pameti, ki jo v teh
dneh definitivno primanjkuje! Ljudje......ne bodite ovce, ne nasedajte množični psihozi. Mislite z
svojo glavo , informirajte se iz različnih virov, preverjajte informacije, njihovo ozadje!!

Ostanite zdravi in pojdite na sonce in svež zrak. Pa četudi z maskami na obrazu, sredi gozda ali
polja, brez žive duše okoli vas, pa čeprav je to skrajno bedasto in le odraz vaših opranih
možganov!!

35. člen ustave

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic.

p.s. - like ne pomeni prav nič.....če se strinjaš deli, seveda če si upaš....tako kot vse vice,
domače živali, 100 vrst kruha, rožce in ostalo navlako!!
Aleksander Sladič
Propis OPS:
Vzemiite si čas, saj ste zaprti v svojih domovih. Namesto, da odprete škatlo, ki sliši na
ie TV kjer vam rolajo notoričnega lažnivca in kradljivca železnih ograj Kacina, pojdite
lepo po vrsti navzdol in prišli boste do dokazov, ki pritrjujejo teu kar je zapisal gospod
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Sladič. Še več, digitalna tehnologija 5G in 6G je povezavana s tem cepivo, kajti, vseboval
bo vse potrebno, da bo tehnologija lahko delovala na vsakega, ki bo tako cepivo prejel.
Sledenje, podiranje inunskega seistema in smrt, če bo kdo prveč moteč za marionetne
oblasti. Če je v cepivu samo aluminij je dovolj, da ga s 5 G manipulirajo do te mere, da
unemogoča obnavljanje človeških celic. No, pač, če vam je mar se poglobite in se sami
prepričajte kaj pravijo strokovnjaki, ki se tega ne gredo, vsi ostali, ki lažejo in strašijo pa
naj se pazijo višje sile, ker če ne vedo se vse vrfača in vse se plača v življenju. Dobro se
poplača z še več dobrega, slaba dela pa še z več slabega.
Ekipa OPS
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