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Niniejsze zawiadomienie o odpowiedzialności zostało doręczone państwu osobiście.

W marcu 2021 r. zaalarmowaliśmy państwa i świat, że zatwierdzenie tak zwanych szczepionek przeciw COVID-19

opartych na genach było przedwczesne i lekkomyślne, a ich podanie stanowiło eksperyment na ludziach z

naruszeniem Kodeksu Norymberskiego. Nasze obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z

eksperymentalnymi preparatami były oparte na powszechnej wiedzy podręcznikowej z zakresu immunobiologii i

medycyny. Proste rozumowanie doprowadziło do przewidzenia, że podanie tych preparatów wywoła wieloaspektowe

zdarzenia patologiczne prowadzące m.in. do zagrażających życiu zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Wezwano

państwa do zawieszenia programu szczepień do czasu, aż te obawy zostaną rozwiązane w zadowalający sposób.

Ta prośba została zlekceważona, a program szczepień został wdrożony na skalę globalną, z katastrofalnymi

konsekwencjami, które, jak wierzymy, są państwu znane. Nasze pierwotne obawy zostały potwierdzone, a dalsze

ścieżki prowadzące do obrażeń i śmierci przez eksperymentalne preparaty zostały odkryte dzięki nowym badaniom

naukowym w 2021 roku. Pośpiech aby najpierw szczepić, a potem prowadzić badania naukowe, doprowadziło do

sytuacji w której polityka szczepień na COVID-19 jest teraz całkowicie oderwana od odpowiedniej bazy dowodowej.

Aktualny stan tragedii podsumowano w załączonym dokumencie. (The Dangers of Covid-19 Booster Shots
and Vaccines: Boosting Blood Clots and Leaky Vessels)

Podczas gdy rozważają państwo kolejne kroki w kierunku wprowadzenia szczepionki, która jest przeciwwskazana

przez naukę, zwracamy tutaj uwagę na niedawno opublikowane wnioski dotyczące wolności informacji, które

ujawniają rażące zaniedbania w procesie zatwierdzania szczepionki przeciw COVID, w tym wprowadzanie w błąd

Komisji ds. Leków dla Ludzi odnośnie tego czy miała miejsce jakakolwiek niezależna weryfikacja danych z badań

nad szczepionkami.

Nieszczęsne i bezbronne dzieci stają się teraz ofiarami bluźnierczego i niedbale uregulowanego programu

szczepień. Oskarżamy państwo o aktywne lub milczące torowanie drogi do drugiego holokaustu ludzkości. Ten

sam zarzut niezależnie przedstawili ocaleni z pierwszego holokaustu i ich rodziny.

Niniejszym informuje, że ponoszą państwo osobistą i indywidualną odpowiedzialność za spowodowanie

przewidywalnych i możliwych do uniknięcia szkód i śmierci spowodowanych szczepionkami COVID-19 oraz za

wspieranie zbrodni przeciwko ludzkości, definiowanych jako czyny celowo popełnione w ramach szeroko

rozpowszechnionej lub systematycznej polityki, skierowane przeciwko ludności cywilnej, prowadzone w celu

realizacji polityki państwa.

Powaga państwa czynów jest teraz przedstawiona światu. Dla dobra was i waszych rodzin powstańcie i

odpowiedzcie. Albo na stałe zapiszcie się na kartach historii wstydem i hańbą.
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