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19 července, 2022

„Nebylo by to poprvé, kdy je vakcína škodlivá,“ Fauci
přiznává, že covid očkování selhalo (video)

necenzurovanapravda.cz/2022/07/nebylo-by-to-poprve-kdy-je-vakcina-skodliva-fauci-priznava-ze-covid-ockovani-
selhalo-video

Fauci je jedním z těch, kdo za celým covidovým podvodem stáli. Od samého začátku byl
úmysl jasný: vyvolat paniku, zakázat jakoukoli účinnou léčbu a poté lidem vnutit
experimentální vakcínu. To je asi tak ve zkratce to, co se prokazatelně stalo. O těchto
plánech a machinacích a přípravě i realizaci největšího podvodu v dějinách lidstva napsal
synovec slavného JFK v knížce „Skutečný Anthony Fauci“.  Okolnosti, za nichž byly mnohé
vakcíny schváleny, jsou skandální – a to se týká i covidových „vakcín,“ které však ve
skutečnosti žádnými vakcínami nejsou.

Fauci ovlivňuje zdravotní politiku nejen USA již 50 let a v posledních desetiletích mu v tom
zdatně sekunduje Bill Gates. Právě díky jimi doporučovaným a schvalovaným „vakcínám“
zemřelo mnoho lidí – zejména dětí – po celém světě. Fauci tak lépe než kdokoli jiný ví, kolik
životů již experimentální vakcíny zničily a jistě tušil totéž i v době, kdy tlačil na schválení
experimentálních genových injekcí proti covidu.
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Náhle se zdá, že hlavní americký virolog a propagátor vakcín Anthony Fauci obrací, pokud
jde o účinnost a dříve negované vedlejší účinky vakcín proti Covid 19. Možná si je vědom
toho, že důkazy o škodlivosti genových injekcí jsou již bezpochyby prokázány a lidí, kteří
zjišťují, kde je pravda, po celém světě přibývá. V rozhovoru pro americkou televizní síť Fox
News ve středu 13. července Fauci, v současnosti zdravotní poradce Bílého domu, mimo
jiné připouští, že vakcína nechrání „příliš dobře“ proti Covidu a je dokonce škodlivá.

Fauci řekl:

„Jedna z věcí, které z dat víme jistě, je, že vakcína příliš neochrání před infekcí kvůli vysoké
přenositelnosti tohoto viru.“

V jiném prohlášení zašel dokonce tak daleko, že vytvořil paralelu s dřívějšími „neúspěšnými
očkováními“:

„Nebylo by to poprvé, kdy vakcína, která vypadala dobře z hlediska počáteční bezpečnosti,
ve skutečnosti způsobila, že lidé na tom byli ještě hůř.“

Just found this Gem!
 Enjoy!!

Direct Quote;

"This would not be the 1st time if it happened that a vaccine that looked good in initial
safety actually made people worse."

Dr. Fauci.

Ya'll know what to do 😉 pic.twitter.com/KqfmN5f0hV

— MamaBear (@GothamAsylum604) July 9, 2022

Fauciho komentáře vyvolaly na sociálních sítích vlnu pobouřených reakcí.

Jeden tweet zněl asi takto: „Fauci by měl být zatčen za zločiny proti lidskosti za prosazování
vakcín. Experimentálních vakcín, které zabily mnoho lidí.“

Další poznamenal: „Vakcína vážně zraňuje a zabíjí lidi. To se nedá popřít. Pfizer a další velcí
farmaceutičtí giganti musí nést odpovědnost.“

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 22 Průměrně: 5]
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