CEPLJENJE NE SME BITI OBVEZNO, JE SPOROČILO SVETA EVROPE
Četrtek, 11 Februar 2021 10:27

Prva pozitivna stvar iz EU... In velja za vse članice držav EU, tudi nas!!!!!
Sledi besedilo Sveta EU:

27.1.2021 je skupščina Sveta Evrope sprejela Resolucijo št. 2361, v kateri je striktno navedeno,
da cepljenje NE SME‼‼‼ biti obvezno in nihče ne sme biti politično, socialno ali drugače
prisiljen k cepljenju, če tega ne želi.

Prav tako ne sme biti nihče, ki ni prejel cepiva, kakorkoli diskrimiran.
V primeru, da vas kdorkoli sili v cepljenje ali zbira podatke za namene, ki vam niso
predstavljeni, se obnaša v nasprotju s to resolucijo. Najboljše je, da se sklicujete na poglavje
7.3.

7.3 v zvezi z masovnim cepljenjem prebivalstva je potrebno:

7.3.1 zagotoviti, da so državljani obveščeni, da cepljenje NI obvezno in da nihče ne sme biti pod
politično, socialno ali kakšno drugačno obliko prisile, da se cepi, če tega sam noče;

7.3.2 zagotoviti, da nihče ne bo diskriminiran, ker se je zaradi možnih tveganj za zdravje ali
drugih razlogov odločil, da se ne bo cepil;

7.3.3 zgodaj sprejeti učinkovite ukrepe za boj proti napačnim informacijam, dezinformacijam in
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oklevanjem glede cepiv Covid-19;

…. 7.5.2 zagotoviti, da se potrdila o cepljenju uporabljajo izključno v namene spremljanja
učinkovitost cepiva, morebitnih nezaželenih ali učinkov, ki so nasprotni od pričakovanih.
vir: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Alex Skok
Dodatek OPS: Ta resolucija nima pravno formalne moči, ker to ni zakon, uredba ali kaj
podobnega, ima pa moč deklarativne narave, izhajajoče iz naravnega prava, ki v osnovi
zagotavlja nedotakljivost slehernega človekovega telesa. Tako se lahko nanjo v pogledu
naravnega prava, ki je alfa in omega vsega človeštva, sklicujemo tudi, ko gre za prisiljevanje ali
pogojevanje, kar se tiče testiranja, saj je test, s katerim vas dregnejo v pinealno žlezo oz. v
tretje oko, nezaslišan poseg v naše telo.
Sicer pa je na tej povezavi dokument , ki si ga natisnite in ga dajte v podpis tistemu, ki vas sili v
testiranje ali vam v zvezi s testiranjem karkoli pogojuje. Tudi, če ga podpiše, testiranja iz
predela tretjega očesa ne opravite, saj je dovolj vaš izpljunek, dokument pa vam bo prišel prav,
če bo treba vložiti tožbo, ker dokazuje, da so vas prisiljevali in vam pogojevali, kar je
nedopustno.

Ekipa OPS
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