מגלות לגאולה
חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

"כִּ י לא יַﬠֲ ֶשׂה ה' ָדּבָ ר ,כִּ י ִאם ָגּלָ ה סוֹדוֹ אֶ ל ﬠֲ בָ ָדיו
יאים "...עמוס ג',ז' * "א''ר יוחנן מיום
הַ נְּ ִב ִ
שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים" בבא בתרא יב:
לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם חוברות קודמות.

בס"ד

מסרים-מבחורים-אוטיסטים

טעון גניזה

ִמי לַ ה' אֵ לָ י
לקום ולברוח

קיצורי מילים :א"י:ארץ-ישראל ,כדו"ה:כדור-הארץ כ"כ:כל-
כך מ"י:מדינת-ישראל מ"ע:מלחמת-עולם .ע"ז:עבודה-זרה דניאל ,כ"ו מרחשון ה'תשפ"ב 1/11/2021
אבא ,כל הילדים שלנו פה בארץ-ישראל בסכנה
עמ"י:עם-ישראל ע"ר:ערב-רב סע"ח:סדר-עולמי-חדש,

)פורסם טז טבת תשע"ב (20/12/2021
קיבלתי טלפון מבן אדם שמקורב למנהל ת"ת במרכז,
הוא עמד ליד המנהל ,מגיע טלפון ממשרד הבריאות:
"אנחנו רוצים לקבוע אתכם יום לשלוח צוותים
מיוחדים שיבואו לשכנע את הילדים להתחסן".
המנהל אומר להם שצריכים אישור של ההורים .אז
אומרים לו" :לא ,לא צריך שום אישור הורים ,אנחנו
מסבירים לילד ,וילד שישתכנע אנחנו במקום נחסן
אותו .ולכן ביום כך וכך בשבוע הבא ,אנחנו באים
אליך ,תתכונן" .הוא אומר להם שהוא לא מרשה כזה
דבר בשום פנים ואופן .ואז אמרו לו" :תקשיב טוב,
אם אתה מתנגד לזה אז אתה נקרא 'מתנגד חיסונים',
ואם אתה מערב בזה אנשים אחרים או מפרסם את
זה דמך בראשך" .לא אמרו לו דמו בראשו ,אבל אמרו
מה שאמרו .העניין לא פשוט והמנהל נמצא בין
הפטיש לסדן ,לא יודע מה לעשות.
קיבלתי היום עוד טלפון ואמרו לי שממחר יתחילו
להגיע לת"ת ובתי ספר לשכנע ילדים לחיסון ולא צריך
את האישור של ההורים .ילד שיקבל את ההסבר של
אח ההסברה ,יתחסן .אני חושב שצריך להרעיש על
זה שמים ,צריך להרעיש את העולם על כזה דבר.
כל הורה והורה צריך לדבר עם הילדים שלו
ולהסביר לו שלא להתחסן! ולא משנה מה אומרים .זו
לא בדיחה ,זה לא צחוק זה משהו מאד רציני.
)מקור (t.me/AAchannel111/9380
מוקד טלפוני של מקומות )בתי-ספר( בהן מתוכנן
לחסן את הילדים 073-351-6640 -
היום לפני  10שנים! טבת תש"ע
הגר"ח והגראי"ל הכריעו נגד החיסון לשפעת.
פרסום ראשון :אל מול דברי משרד הבריאות
הקובע כי רוב המתים מ´שפעת מקסיקו´ היו בחיים
אילו התחסנו ,הורו בימים האחרונים גדולי ישראל
לשואלים בנושא ,שלא להתחסן" .הנזק רב מן
התועלת ,שב ואל תעשה עדיף" ,ענו מרן הגר"ח
קנייבסקי והגראי"ל שטיינמן לפונים" .הנזק רב מן
התועלת .שב ואל תעשה עדיף" ,כך ,במילים אלו,
הורו בימים האחרונים מרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,לשואלים
אותם האם לקחת את החיסון המופץ בציבור בימים
אלו כנגד 'שפעת מקסיקו' .הסוגיה הזו מסתבר,
בוערת ביותר" .האם להתחסן או לא" ,זו השאלה
אותה שואלים את עצמם רבים בציבור ,כאשר מחד
יוצא משרד הבריאות בקמפיין נרחב המעודד את
האוכלוסיה להתחסן ,ומאידך נשמעים הדיווחים
בתקשורת ,על מקרים רבים בהם אירעו תקלות
בריאותיות חמורות כתוצאה מהחיסון עד כדי מוות.
)ככר השבת(

והנה הא דרפא ירפא ,הינו למי שנחלה עליו
להתרפא על ידי רפואה ורופאים ,אבל בריא ויש
חשש רחוק שיחלה ,אין עליו דין רפואה.
ובכתובות )ל'( :הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים
וכו' .אבל ליקח סמי רפואה על מנת שלא יחלה,
לא אמרו חכמים .אין להיכנס לספק סכנה ,על

מנת לצאת מספק סכנה אחרת.

גדולה ,הרשעים בפאניקה והם רוצים לגמור לחסן
את כל הילדים כמה שיותר מהר לפני שהאנשים
יתעוררו ויתנגדו להם כי יותר ויותר אנשים יודעים
שזו סכנת מוות לילדים שלא נדע .וכל הורה צריך
ללמד את הילדים שלו ,גם בנים וגם בנות שאם
באים לבית-ספר או לתלמוד תורה כדי לחסן אותם
אז לקום ולברוח מביה"ס ,לקחת את הילדים
הקטנים שלא מבינים ולברוח איתם הביתה.
בשום פנים ואופן לא לקחת את החיסון נגד
מחלה שהיא פחות מסוכנת משפעת ויש הוכחות
לזה .אף ילד לא מת מזה .וכל מנהל או מנהלת
שנותנים להם להיכנס לביה"ס שלהם בלי לעצור
אותם או להודיע להורים קודם אז אוי ואבוי מה
שיהיה להם ,זה כמו לתת לרוצחים להיכנס
לביה"ס בכוונה לרצוח ילדים תמימים.
אני מבולבל אבא ,אנחנו במ"י ויש תוכנית כל-כך
אכזרית לחסן את כל הילדים והמבוגרים ,ולא
משנה איזה חיסון הם נותנים ,זה סכנת מוות.
מה קרה? מאז הקמת המדינה הייתה תוכנית
כזו ,כי אלה שהקימו את המדינה ,אפילו אם היו
יהודים ,הם היו ערב-רב והיה שיתוף פעולה בין
הנאצים ובין אלה שהקימו את המדינה ,ועכשיו הם
מגיעים לשלב שהם רוצים לגמור את "העבודה" כי
אין זמן והשביט מאד קרוב והם צריכים להיכנס
לבונקרים שלהם ,אז הם בלחץ ,בפאניקה ובכך
הם חושפים את עצמם.
ה' לא יעזוב אותנו ,אך הבעיה שלנו היא שאנחנו,
עם-ישראל ,בהרבה מקרים עזבנו את ה' שלא נדע.
פשוט קשה להאמין שיכול להיות כזה דבר ,כאילו
שאנחנו תקועים באיזה חלום בלהות ולא יכולים
לצאת .בוודאי שאין כאן דמוקרטיה ,מדינת-ישראל
נהפכה לדיקטטורה ורוב החדשות ברדיו
ובעיתונים זה שקר גמור .אני רוצה לבכות ולבכות
ולבכות ,מטרת החיסון היא כמו נשק – להרוג,
והחיסון מכיל חומר קטלני ביותר.
עדכון מאופקים .כ"ב חשון תשפ"ב 28/10/2021
לתלמוד תורה של הבן הגיעה היום אחות ואמרה
שהגיעה לחסן .המלמד אמר לה על מס' ילדים
שאין אישור מההורים לחסן הגיבה שאין דבר כזה
וכולם מתחסנים ,המלמד השאיר הודעה לכל
ההורים .הגעתי לשם ובשיא חוצפתה שאלה מה
זה לא מתחסן ?
לקחתי הצהרה חדשה והצהרתי שאם היא או כל
גורם אחר נוגע בבן שלי ללא רשותי דמו בראשו ...די
צרחתי עליה והבהרתי לה שהיא נוהגת בפושעות
ובבריונות שנאלצתי לצאת מהעבודה בבהלה לפני
שהיא תזיק לבן שלי ללא רשותי .דעו לכם שזה לא
אם לחסן או לא יש פה בריונות מטעם מדינת ישראל
על ילדינו כאילו הם רכושם !! זה קרה באופקים!!!
מי לה' אלי
דניאל ,כ"ט כסלו ,ה'תשפ"ב 3/12/2021
אבא אבא אבא ,אני בכיתי אתמול כל היום,
ידעתי שהרשעים בלחץ .ברור שהשביט מתקרב
מאד ובמהירות ,כל העולם ממש תחת ההתקפה
של אסונות טבע מהשביט ומתוך כדו"ה .אנחנו
קוראים לזה 'אסונות טבע' אבל זה אסון – אסונות
שה' שולח לנו כדי להעיר אותנו ,כדי שנבין כי
העולם שאנחנו מכירים אותו  -נגמר .וכל יום זה
יותר גרוע ,וכל רגע השביט מתקרב ומתקרב
ומתקרב עם כל האסטרואידים והמטאורים
שנופלים כל הזמן על כדו"ה.
אבא ,זה סימן ,זה סימן שעמ"י לא בסדר .אנחנו
נותנים לרשעים לכוון לנו את החיים ח"ו ,להכניס
בנו פחד מזבובים ,מדברים שלא קיימים .אבא ,הם
רוצים לרצוח את רוב האוכלוסייה של העולם ,לא
רק את היהודים אבל בעיקר את היהודים .וזה לא
סתם שאנחנו אומרים ומגלים שהם ההמשך של
הנאצים ,זה ברור עכשיו ,זה ברור ואין ממשלה
בעולם שלא מעורבת בזה.
הרוב העצום של המדינות בעולם בנו כבר
בונקרים עמוקים באדמה ,חלק מהם לצבא וחלק
בשביל "האליטה" של העולם שיהיה להם את
הלוקסוס ,בריכות שחיה ,מסעדות ,טירוף! הם
חושבים שהם יכולים לברוח מהקב"ה ,שטויות.
אבל עמ"י' המלחמה שלנו היא עם עצמנו ,עם
הס"א שקלקל את אדם וחוה וגרם לנו לדעת מה
זה תשוקה ,מה זה רצון לחיות נגד התורה.

כשאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ,היהודים קבלו
את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה
התורה הקדושה .במשך השנים לצערי הרב ירדנו
וירדנו וירדנו ,זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים
ושומרים מצוות .אבל גם אנחנו שומרי המצוות,
עכשיו נחלשנו .אנחנו המעטים כמו המכבים ,רק
אנחנו יכולים לגמור את הרשעים שרוצים לחסל
את רוב האוכלוסייה של העולם ולהשתלט לגמרי.
הרשעים חושבים בטיפשותם שהם יכולים עם
הטכנולוגיה שלהם להשתלט על כולנו ,ובעיקר הם
רוצים להתפטר מהיהודים ,כי הם יודעים שיהודים
הם נצחיים והם רוצים בעצמם להיות נצחיים .הם
חושבים שגלל שהם עם השטן ,השטן יותר חזק
ח"ו מהקב"ה ח"ו .הם חושבים שהקב"ה לוקח את
הכח שלו מהיהודים ,אבל זה הפוך ,אנחנו כולנו
מקבלים את הכח שלנו מהקב"ה.
אם אנחנו עמ"י לא נלחמים עכשיו נגד הרשעים,
הם רוצים לא רק להרוג אותנו ,הם רוצים להרחיק
אותנו קודם כל מהאמת ,והם גם רוצים לקחת
מאתנו את הדור הבא – את הילדים ,או להרוג
אותם ,או להפוך אותם לחלק של השקר שלהם.
עם ישראל אנחנו בגוג ומגוג ,זה גוג ומגוג! זה
הרשעים נגד התמימים ,נגד המאמינים בקב"ה,
נגד הנקיים רוחנית וגופנית .כל עמ"י צריך עכשיו
לעשות תשובה ,אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות
נקיים ,כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו ,עם כל
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל
הטכנולוגיה שלו ורק יהודים נקיים רוחנית וגם
גשמית יכולים להילחם נגד זה .וצריכים להתחיל
עכשיו ברגע זה ,כי הם כבר תכננו אסון בשבילנו,
אסון קודם כל דרך החיסונים ,אבל זה לא כל הנשק
שלהם ,יש להם נשק הרבה יותר גדול והרבה יותר
מפחיד .אני מזהיר אתכם ,לא להעז לתת לילדים
שלכם להסתובב לבד .יש להם תכנונים שאי
אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי שהשתלט על
כל העולם .עמ"י עכשיו ברגע זה לעשות תשובה,
למשוך את הילדים שלכם להישאר בבית ,לא לתת
להם ללכת לשום בית ספר ,כי הם לא יהיו בריאים
כשיחזרו הביתה .ולפני ששולחים לחדר או לבית-
ספר לבדוק טוב טוב שהמנהל והמלמד ישמרו
על הילדים ,אל תסמכו עליהם בעיניים עצומות,
כי לא כולם יעמדו בניסיון של איומים או כסף,
וצריך שידעו שאתם ההורים לא רוצים את
החיסון בשום פנים ואופן.

טרגדיה בנתיבות:

יוסף נעים ז"ל בן  6לא התעורר משנתו.

כשאמרנו נעשה ונשמע בהר סיני ,היהודים קבלו
את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה
התורה הקדושה .במשך השנים לצערי הרב ירדנו
וירדנו וירדנו ,זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים
ושומרים מצוות .אבל גם אנחנו שומרי המצוות,
עכשיו נחלשנו.
אנחנו המעטים כמו המכבים ,רק אנחנו יכולים
לגמור את הרשעים שרוצים לחסל את רוב
האוכלוסייה של העולם ולהשתלט לגמרי.
הרשעים חושבים בטיפשותם שהם יכולים עם
הטכנולוגיה הדמיונית שלהם להשתלט על כולנו,
ובעיקר הם רוצים להתפטר מהיהודים ,כי הם
יודעים שיהודים הם נצחיים והם רוצים בעצמם
להיות נצחיים .הם חושבים שגלל שהם עם השטן,
השטן יותר חזק ח"ו מהקב"ה ח"ו .הם חושבים
שהקב"ה לוקח את הכח שלו מהיהודים ,אבל זה
הפוך ,אנחנו כולנו מקבלים את הכח שלנו
מהקב"ה.
אם אנחנו עמ"י לא נלחמים עכשיו נגד הרשעים,
הם רוצים לא רק להרוג אותנו ,הם רוצים להרחיק
אותנו קודם כל מהאמת ,והם גם רוצים לקחת
מאתנו את הדור הבא – את הילדים ,או להרוג
אותם ,או להפוך אותם לחלק של השקר שלהם.
עם ישראל אנחנו בגוג ומגוג ,זה גוג ומגוג! זה
הרשעים נגד התמימים ,נגד המאמינים בקב"ה,
נגד הנקיים רוחנית וגופנית .כל עמ"י צריך עכשיו
לעשות תשובה ,אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות
נקיים ,כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו ,עם כל
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל
הטכנולוגיה שלו ורק יהודים נקיים רוחנית וגם
גשמית יכולים להילחם נגד זה .וצריכים להתחיל
עכשיו ברגע זה ,כי הם כבר תכננו אסון בשבילנו,
אסון קודם כל דרך החיסונים ,אבל זה לא כל הנשק
שלהם ,יש להם נשק הרבה יותר גדול והרבה יותר
מפחיד .אני מזהיר אתכם ,לא להעז לתת לילדים
שלכם להסתובב לבד .יש להם תכנונים שאי
אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי שהשתלט על
כל העולם .עמ"י עכשיו ברגע זה לעשות תשובה,
למשוך את הילדים שלכם להישאר בבית ,לא לתת
להם ללכת לשום בית ספר ,כי הם לא יהיו בריאים
כשיחזרו הביתה .ולפני ששולחים לחדר או לבית-
ספר לבדוק טוב טוב שהמנהל והמלמד ישמרו
על הילדים ,אל תסמכו עליהם בעיניים עצומות,
כי לא כולם יעמדו בניסיון של איומים או כסף,
וצריך שידעו שאתם ההורים לא רוצים את
החיסון בשום פנים ואופן.
מי שלוקח את החיסונים האלה ,חלק מהם זה
רצח מיד ,חלק מהם זה רצח בעוד כמה זמן ,וחלק
יכול עוד להיות חודשים וזה יכול להיות אפילו אחרי
שנתיים וזו עובדה.
עמ"י ,איך אומרים ,עכשיו אתם צריכים להחליט.
המצב הוא קריטי .יותר מזה ,הם הולכים להכניס
חוקים דרקוניים וזה יהיה כמו סיפור בלהות ואנחנו
עמ"י חייבים להילחם נגד זה עם כל הכוחות שלנו.
כי ברגע שאנחנו נלחמים ,ה' יבוא יחד איתנו לתוך
המלחמה ,ואז לא תהיה לרשעים שום אפשרות
לנצח ,כי ה' הוא הכל יכול .אבל אם אנחנו נהיה
חלשים ואנחנו מפחדים מהם ,או אנחנו מאמינים
לשקרים שלהם ,אז זה הכי נורא ,אז גמרנו.
אני דניאל פונה לרבנים לעזור להילחם ,לעזור
להילחם .אני רק בחור אוטיסט ,אתם תלמידי
חכמים ,איפה אתם? יש כאלה צדיקים גדולים שלא
מפחדים ואומרים את האמת ,אבל איפה עמ"י?
איפה הצדיקים שלנו? אוי לנו אוי לנו.
עמ"י ,אתם יודעים ,אם אתם באמת עמ"י אתם
יודעים שאני מדבר אמת .זה כתוב )להוסיף מה
שכתוב בגמרא שהנבואה בזמן שלנו נתנה
לשוטים( א''ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים" בבא
ֲשׂה ה' ָדּבָ ר ,כִּ י ִאם גָּלָ ה סוֹדוֹ
בתרא יב" * :כִּ י לא ַיﬠ ֶ
יאים "...עמוס ג',ז' וזו אמת.
אֶ ל ﬠֲבָ ָדיו הַ נּ ְִב ִ
אנחנו צריכים להיות המכבים של הדור שלנו ולא
לתת להם לחסל אותנו בדם קר .ובמקום הקב"ה
לתת לשטן לנצח .הקב"ה ברא בעצמו את השטן
וזה לא יתכן שינצח .אני מבקש ,עמ"י תקומו,
מעטים נגד ההמונים ,וגם יש גוים שרואים את זה
כבר ולא מוכנים לתת להם להרוג את הילדים
שלהם וגם את עצמם.
הם רוצים להשתלט ,הם רוצים להשתלט ,וזה
יהיה הסוף אם הם ישתלטו .אין עוד מלבדו ,ה' לא
יתן .אז אם אפילו עשרה גיבורים יקומו ויגידו עד
כאן! אז אנחנו ננצח! אבל כדי להמשיך לחיות ,כל
יהודי צריך להיות עם אלה שנלחמים בלי פחד נגד
השטן ונגד השקר אלא בעד התורה הקדושה ,בעד
הקב"ה ,בעד השליח שלו משיח צדקנו שגם קיים
עכשיו ,ובמלחמה הזאת הוא יצטרך לחשוף את
עצמו מי הוא ,כי ה' שלח אותו בשביל זה.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,עם ישראל יהיה לנצח
נצחים ,אפילו אם יש מעטים הם יישארו ,והשאר
ייעלמו .אין להם שום אפשרות להמשיך .אבל

אנחנו רוצים לשרוד ,להיות עם הקב"ה ,אז גם
אנחנו צריכים להיות גיבורים להילחם בעד האמת,
והאמת היא הקב"ה.
ש .יש עדויות כי משך שנים מרססים את השמים,
מכניסים לאוכל ,למים ,למטושים ,למסכות וכו' כל
מיני רעלים ובמיוחד גרפן אוקסיד ,כמו כן הם
מתקינים בכל העולם וגם בארץ אנטנות גי 5ולפני
שיתחילו לראות הכוכב ,כשהם ירוצו למקלטים
קרינה
יפעילו
הם
שלהם
ולבונקרים
אלקטרומגנטית אשר "תגמור" את רוב האנושות.
קראתי מאמרים כי תה העשוי ממחטים של עצי
אורן ושום עוזרים לנקות את הגוף מהרעל הזה,
לפרסם את זה?
ת .כן ,צריכים להגיד את זה.

ד"ר ולדימיר זלנקו ,רופא משפחה 20 ,שנה טיפל
במרפאה שלו בקרית-יואל שבצפון מדינת ניו-יורק,
בקהילת סאטמר .טיפל באלפי חולי קורונה
בהצלחה .פרוטוקול הטיפול שלו הן למניעה והן
לריפוי מקורונה מפורסם בכל העולם.
טיפל בהצלחה במנהיגי-מדינות כמו הנשיא
טראמפ ,נשיא ברזיל בולסונרו ,ראש-העיר לשעבר
של ניו-יורק ,מר ליצמן ,שר-הבריאות לשעבר של
מדינת ישראל ,טיפלתי גם ברב חיים קנייבסקי
שליט"א .נבחר כמועמד לפרס נובל למדליית
החירות.
להלן קטע מדבריו :קבלתי איומי רצח ,אני מסכן
את חיי ,את הקריירה שלי ,את המשפחה שלי ,את
הכל רק כדי לשבת ולומר לכם את הדברים הבאים:
ד"ר לוק מונטנייה אשר זכה בפרס נובל על גילוי
האיידס אמר שזו הסכנה הגדולה ביותר לאנושות,
והסכנה הגדולה ביותר לרצח-עם בהיסטוריה
האנושית .אם נלך בעצתם של חלק מ"מנהיגי
העולם" כמו שביל גייתס אמר כי  7מיליארד אנשים
צריכים להתחסן ,אז כמות המתים תהיה מעל 2
מיליארד אנשים .אז תתעוררו!
זהו הפשע הגרוע ביותר בתולדות האנושות .יש
כ"כ הרבה עדויות המוכיחות שזה רצח בכוונה
תחילה ,רצח עם .ל FDA-הייתה מצגת חודשיים
לפני שהחיסון החל ,בעמ'  16של המצגת מכילה
רשימה של תופעות הלוואי מהחיסון .אם נסתכל
במערכת הדיווחים של תוצאות הלוואי מהחיסון
נראה התאמה של  100%בין מה שקרה לציבור
האמריקאי למצגת .זה היה מתוכנן מראש וזה
האישום שאני מאשים ברצח בכוונה תחילה ורצח
של לפחות  700,000אמריקאים.
אנחנו צריכים להתרחק מאלילי השקר ולהתקרב
אל ה' היחיד האמיתי וזה הפתרון לעריצות הזו.
הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשמור על
השליטה והם עושים זאת ע"י שטיפת מח של
החדרת חרדה ופחד ממושכים ממגיפה יחד עם
בידוד עד שאנשים מפחדים ונמשכים לאלילי
השקר ,לחיסון השקר כדי התמודד עם הפחד .אין
להיכנע לפחד ואני מפציר בכם – אל תקריבו את
הילדים שלכם ,תשמרו עליהם .הממשלה היא אויב
הציבור ,היא האויב של ילדכם,
תשמרו על ילדכם...

אנחנו נחיה לנצח נצחים.

דניאל ,טז טבת ,ה'תשפ"ב 20/12/2021
אבא אבא ,התעוררתי בבקר עם הרגשה מאד לא
טובה ,אפילו בכיתי ולמה אני בוכה אני שואל את
עצמי נכון המזג אויר לא כ"כ טוב ויש הרבה בעיות
בכל העולם אבל למה התעוררתי עם הרגשה כ"כ
לא טובה בלב ,בקיבה ,בראש .ובכיתי ובכיתי
ובכיתי ,ואז הבנתי ,אני הבנתי שכל העולם
משתנה לגמרי ,כל העולם בזמן קצר נהפך למקום
מכוער ,למקום מאיים ,מאיים מאד ולא רק על סוג
אחד של בני האדם אלא על כל האנושות ,הכל,
והצדיקים שעוד מחזיקים מעמד הם כ"כ מעטים

שפשוט כמעט לא רואים אותם ,וזה הכי מפחיד.
ההתדרדרות התחילה לפני יותר מ 300שנה.
וזה התגלגל והתגלגל כל הזמן ,העולם הזה
הדרדר עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד עד שהגענו
למצב של בלבול שא"א לתקן כבר ,ככה זה נראה
ויש רק קבוצה קטנה שמבינה שהעולם כולו חולה,
לא עם קורונה ,חולה רוחני נפשי .לא יודעים מה
האמת של הבריאה ,של העולם הזה ,של כדו"ה,
של הציפורים ,של ההיפופוטם ,של האריה ,בשביל
מה זה קיים? ההיסטוריה ,רוב הספרים על
ההיסטוריה הם שקר! רוב הספרים של 300
השנים האחרונות הם שקר ,ממש שקר! וגם לפני
זה ,אבל הספר שנשאר שלם זה התורה ,זה היחיד
שאפשר להגיד שהוא שלם  ,100%למה? כי מאז
שקבלנו אותו בהר סיני כותבים אותו ,מעתיקים
אותו ,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וא"א לשנות
אפילו דבר קטן .מאז שקבלנו אותו עשו העתקים
וכל הזמן בודקים לפי ההעתקים הראשונים ,אז
התורה היא אמת! ואין שאלה.
אבא ,אנחנו באים לסוף ,ממש לסוף ,הנפילה
הקשה כבר התחילה בגדול ,הבלבול פשוט לא
יאומן ,אבל זה קורה ,זה קורה ברור ,המצב היום
הוא שרוב היהודים המאמינים בה' מבולבלים .לא
חצי ,הרוב .וזה כואב מאד .גם בין הגוים הרוב
מבולבלים .הקורונה היא שקר גדול שכמה חולי
נפש וביניהם יש גם יהודים למדו איך להשתלט על
כל העולם ,איך לבלבל את כל הטיפשים וכל
הכביכול חכמים ,ואפילו הרבה רבנים ידועים
וחשובים .לסחוב את העולם לתהום ,כל החיסונים
האלה  -לא צריכים להיות חכמים גדולים להבין
שכל המגיפה הזאת היא שקר.
מה שדורשים מאתנו להתחסן זה ללכת נגד
התורה! על סמך כמה רבנים גדולים שלא מבינים
מה זה הקורונה ,שלא קבלו את כל האינפורמציה
כדי להבין .חלק גדול של הרבנים האמיתיים הם
נגד בפירוש ויש להם סיבות מאד הגיוניות ,אז איך
אפשר להסכים לזה?
אבא אנחנו בסוף! אין ספק! ה' שולח את
השביט ,השביט הוא לא סתם מיני שמש עם 7
כוכבי לכת הסובבים אותו עם זנב ארוך של מיליוני
מטאורים ואסטרואידים שהוא סוחב איתו ,זה לא
איזה פלא מהטבע ,ה' ברא אותו במיוחד ,כתוב
בזוהר ,בגמרא ובתורה על השביט .השביט נשלח
כמה פעמים בהיסטוריה כדי לעזור לעמ"י ,כדי
לעזור לעולם לחזור לשיווי המשקל אחרי שהיה
בסכנה גדולה של הרס טוטאלי.
אבא ,תקשיב ,אסור לשלוח ילדים לבית ספר ,זו
סכנה ובמיוחד לחרדים ,כי הרשעים השתלטו על
מ"י והמטרה שלהם היא לחסל את החרדים כי הם
רוצים לשלוט על א"י יחד עם כל אלה שמאמינים
בשטן בעצמו לא עלינו .הם ודאי ההמשך של
הנאצים .ואם לומדים היסטוריה יותר עמוק
ומחפשים את האמת מגלים כי הרצון של הרשעים
לשלוט על כל העולם הוא לא חדש ,הרצון הזה
להשתלט על התחיל לפני כ 300שנה ,וזה התחיל
עם הכנסיה הקתולית וזה התגלגל בכל מיני צורות
כולל מ"ע ,1השנייה ,ועכשיו תהיה השלישית.
וביניהם היו כל מיני מלחמות .רק אחרי מ"ע 2עד
היום היו מלחמת קוריאה ,וייטנאם ,המפרץ וכל
הזמן מלחמות קטנות וגדולות.
המטרה שלהם היא לרצוח אנשים כדי לצמצם
את האוכלוסייה של העולם ולשלוט .לא צריך את
כל האנשים האלה ,קשה לשלוט עליהם .הם רוצים
לשלוט את כל העולם והם מאמינים בשטן .וכל
המלחמות האלה פשוט מביאות חולשה לעולם.
אותם הרשעים שהקימו את מ"י הם אותם
הרשעים שרוצים להשתלט על העולם והם יודעים
שאם הם לא שולטים על מ"י הם הפסידו את
המלחמה ולמה? כי זו ארץ הקודש ,הם יודעים
שיש לקב"ה כח עצום אבל הם ברוב החוצפה
שלהם בטוחים שהם יכולים לעלות על הכח של
הקב"ה ח"ו ולקחת את השלטון ממנו ח"ו וזו
המטרה שלהם וזה בכל העולם ,כל בן אדם מאוזן
יכול להבין שזה שטויות אבל הם עובדים לשטן ואין
להם הגיון אחר ,זה הגיון שזה לא הגיוני .הקב"ה
ברא את השטן כדי שלבני-האדם תהיה אפשרות
לבחור בין האמת ,הקב"ה ובין השקר ,השטן.
השקר עובד על החושים שלהם ועל ההנאות
שלהם ועל כל הדברים האסורים .זו המלחמה
היום ,זו מלחמה רוחנית ובגלל זה הם רוצים
לשלוט על מ"י והם מאמינים שאם הם ישלטו פה
ויגמרו את המאמינים האמיתיים אז הם הצליחו
להשתלט על כל העולם וזה שקר גמור ,כי ס"ה
השטן נשלח כדי להפיל אותם ,ואחרי שיפלו לא
יהיה שטן ,לא יהיה לו מה לעשות .ה' ברא אותו
למטרה מסוימת ולא יצטרך אותו יותר בצורה
הזאת .ואיך זה יהיה? פשוט מ"י הוקמה בשביל
להכניס את השקר לתוך הלב של העולם ,וזה לא
הולך להם כמו שרצו וזה לא ילך להם כי השקר לא
יכול להתגבר על האמת ואף אחד ,אף אחד לא יכול

ללכת נגד הקב"ה ,הקב"ה הוא הכל יכול הוא יגמור
אותם אבל הוא לא יגמור אותם עד שיגלו בדיוק מי
הם ומה הם ,ואחרי זה אחרי ששליש העולם יחרב
ושליש העולם יהיה פצוע קשה מאד ויישאר רק
האזור של א"י אז כולם יראו את האמת.
מי שהולך עם הניסיון הזה ,הניסיון הכי גדול
בעולם שלנו היום ,וזה החיסונים שהם שקר גמור
וכל ילד יכול להבין שזה שקר כי ההיגיון
שמשתמשים בהסברים שנותנים הם בלי שום
בסיס ,אבל מאחר שאנשים כביכול חשובים
אומרים את זה רופאים ,ראשי ממשלות וכו' הם
מאמינים להם ומאחר שמפחידים אותם למרות
שאפשר לראות שכל המספרים שנותנים זה שקר
לא יכול להיות אמת ,הם בכל זאת מאמינים לשקר
ורצים לקחת חיסונים שבמקרה הכי גרוע הם מתים
מיד ,ובמקרה קצת יותר טוב מתים קצת אחרי ,ויש
כאלה שעד היום לא קבלו תגובה כי חלק קבלו
זריקה רק עם מים ,ויש כאלה שזה ישפיע עליהם
רק אחרי יותר זמן.
וזה כל זמן בלי הגיון ,עוד חיסון ,לא לא מספיק
צריך עוד חיסון ,עוד חיסון עד שהבן אדם סוף סוף
הולך לעולמו .משאירים כמה אנשים בחיים פה
ושם כי יצטרכו אנשים בכל אופן .זה כ"כ לא הגיוני,
איך זה יכול להיות שגם הרבנים מאמינים לזה.
ב"ה יש רבנים שלא מאמינים לזה שמוכיחים שגם
לפי התורה אסור להאמין לזה.
ויש עוד בעיה – כסף .רוב המוסדות בכל העולם
מקבלים כסף מהממשלה וגם פה במ"י רוב
הישיבות מקבלים כסף גדול מהמדינה.
והכסף גורם להרבה חרדים לשתף פעולה עם
הרשעים כדי לשכנע את כולם שצריכים לעשות
חיסון וזה רצח בדם קר ולא אכפת לאף אחד ועוד
מעודדים את זה.

עמ"י ,אנחנו רואים ברור מי הרשעים ,אנחנו
רואים ברור שבגלל העבירות שלנו הבאנו את כל
הדבר הזה על עצמנו .כי אם עמ"י היה נשאר נקי
והיו נשארים צדיקים גמורים זה לא היה קורה ,ה'
היה מעלה אותנו בלי כל הסבל הזה ,אבל זה לא
הלך ככה .אנחנו ירדנו וירדנו הקב"ה שלח לנו
צדיקים ענקיים לעזור לנו להבין את האמת אבל רק
מעטים נשארו עם האמת ,עם התורה עם הקב"ה
ותורתו וכו'.
עכשיו הגענו לסוף ,יש מלחמה עכשיו בין
הרשעים ובין המסכנים שלא יכולים להילחם נגדם
בגלל שנתפסו לגשמיות ,לגשמיות של העגל
הזהב .שוב בקשו את עגל הזהב כי הקב"ה הוא
לא מעניין אותם ,הם רוצים שיהיה אישור
להסתובב בבגדים לא צנועים ,גם הגברים ,להיות
עם כל מיני עבירות אפילו שהם כאילו חרדים ,ואני
מתכוון ליהודים ,על הגוים אין לי בכלל מה לדבר
הם איבדו בכלל את הצפון שלהם.

אבא ,העבירה שה' שונא הכי הרבה זה זימה,
זה חוסר צניעות ,והיום גם הגוים וגם הרבה
מהיהודים סובלים מזה .וכל האוכלוסייה של
העולם שומעים ורואים באינטרנט ,שומעים ברדיו,
רואים ברחוב  -ממש זימה ,האופנה ,אפילו של
הגברים עם מכנסיים צמודים שאפילו לא יודעים
איך הם נכנסים שמה ,והנשים ה' ישמור איזה
חוסר צניעות .והכי כואב שרואים יהודים שכביכול
הם שומרי מצוות לבושים ככה ,בחורי ישיבה עם
מכנסים כ"כ צרים שא"א לדעת איך הם נכנסים
בכלל לזה ,יש להם ז'קט שא"א לסגור .בשביל מה
יש להם מכנסים? בשביל מה יש להם ז'קט? למה
יהודי צריך להתלבש ככה ולמה זה רק ראשי
ישיבות הולכים עם מעיל ארוך ,למה לא כולם?

אנחנו עם קדוש ,צריכים להיות נקיים מזימה,
וזה לא רק הבנות כמו שאמרתי זה גם הגברים.
והבנות בכלל אני לא מתכונן לתאר במילים מה
שילך לכל העולם שגם ילדים יקראו את זה ,וגם
צעירים יקראו את זה .אנחנו פשוט אבדנו את
השכל שלנו ,נהפכנו לגוים.
ויש דברים שגם לגוים זה אסור וודאי ליהודים
וזה החוסר צניעות המביאה לזימה והזימה
מלכלכת את כל העולם ,היא מקלקלת כל אדם
שמתעסק עם זה .ויום ולילה מדברים על דברים
כאלה גם ברדיו גם באינטרנט בכל מקום ,בסרטים,
הכל מלא זימה וזה מה שיהרוס את כל העולם או
חלק גדול של העולם וכל מי שמתעסק בזה ,כי זה
מאד קשה לעשות תשובה על זה ,ברגע שבן אדם
נופל ,לקום מזה זה כמעט בלתי אפשרי.
הקב"ה לא יתן לזה להמשיך ,העתיד של עמ"י
זה להיות חלק של הקב"ה באיזה שלב ונצטרך
לעבור הרבה ניקיון כדי להגיע לזה וכפי שרואים
עכשיו מהמיליארדים שחיים לא יישארו הרבה,
ואני רוצה להגיד לאלה שחושבים שהם יכולים
להיות עקומים ,שיכולים ללכת עם הנחש נגד
התורה אז תדעו הסוף שלכם מאד קרוב ויישארו
אך ורק מי שמאה אחוז עם הקב"ה ותורתו .יישארו
גם גוים שמאמינים בתורה ובכל מה שהקב"ה
אומר והם יצטרפו לאלה שלא ימותו מוות שאין
בזה לא ג"ע ולא גהינום ולא כלום ,החיים שלהם
יגמרו לגמרי ,הם ייעלמו לא יהיו יותר כי העולם
פשוט השתגע.
החטא הראשון הביא את אדם וחוה לידי בושה,
לפני זה הם לא ידעו שהם ערומים ,לפני זה הם לא
ידעו שזה משהו לא טוב ,הם היו תמימים ,הם היו
טובים ,הם היו מה שה' רצה ,אבל לא יכלו לעמוד
במשיכה של השטן הנחש ,שלתת להם ידע כמו
הקב"ה ,להבין דברים יותר ,כדי שיהיו יותר גדולים
ויותר חשובים ,אבל ברגע שהם אכלו מעץ הדעת
הם פתאום תפסו שהם ערומים והם התביישו.
היום לא מתביישים ,אין בושה בכלל ,וזה אסון,
זה מה שיהרוס את הכל .הגוים עושים את זה בלי
בעיות ,יש להם נישואין של גבר עם גבר ,אישה עם
אישה ,בלי שום בעיה ,הם עקומים לגמרי וה' לא
יתן את זה להמשיך.
וזה החטא הראשון וזה יהיה החטא האחרון
שיהיה קיים וה' יהרוס את כל זה ויישארו רק
הצדיקים ,רק כאלה שמאמינים באמת ,רק אלה
שהם מתביישים אפילו לחשוב על זה ,מקבלים
בחילה מזה.
עם ישראל ,השנה הזאת  -תשפ"ב ,זו השנה הכי
חשובה בהיסטוריה ,משיח כבר פה ,אנחנו עוד לא
מוכנים לקבל אותו ,אבל יגיע רגע שהמעטים יקבלו
אותו ,והרוב לא יבינו כלום מזה ,והרוב אם לא יעשו
תשובה ייעלמו יחד עם הגוים שאפילו המעט שה'
נתן להם לשמור גם לא יכולים לשמור ,ויישארו רק
הצדיקים ועם אוכלוסיית העולם שלחמה נגד
השקר וזה יהיה הסוף.

ויהיה הרס ויהיה מוות ,ודם ישפך אבל מי שעם
ה' יגיע לנצח נצחים .רוב האנשים רואים שמשהו
מאד לא בסדר ,רואים את השקר ברור ,אבל הרוב
של הרוב שמבינים את זה  -לא ישרדו כי בכל אופן
הם מוכנים אפילו להתאבד בשביל השקר.
אלה שרוצים לחיות לשם שמים ,הם יחיו והחיים
שלהם ישתנו ,הם יהיו הרבה יותר טובים ,הרבה
יותר מתוקים ,הרבה יותר קרוב לקב"ה .אבא,
השנה הזאת תהיה מאד מאד קשה וצריכים לעמוד
בזה וצריכים להיות עם הקב"ה כל הזמן ,להוציא
מהבתים את כל הטרף ,את כל הסגנון ,כל הפאות
וכל הבגדים הלא צנועים .למה אישה הולכת עם
בגד לא צנוע? רק למשוך ,רק למשוך תשומי ,זה
אסור לגמרי .למה גבר הולך ככה? בשביל מה?
עם ישראל צריכים לחזור ממש ללימוד כמו
שצריך עם כל הלב ,עם כל המהות שלנו ,אנחנו
צריכים להתפלל עם דמעות ,לבקש מהקב"ה
לסלוח לנו על כל העבירות שלנו בשביל כל
ההתעסקות שלנו עם עגל הזהב ,כי אם לא ,אנחנו
לא נהיה ,וזה לא יהיה פשוט ,זה יהיה יותר גרוע
מהגהינום ,כי מי שמגיע לגהינום ,יוצא משם לגן
עדן בסופו של דבר ,אבל אם בן-אדם לא הולך עם
הקב"ה – לא יהיה ,פשוט לא יהיה .והמעבר הזה
ממשהו לכלום יהיה עם הרבה כאבים וסבל רב.
אתם לא רוצים לשמוע את זה ,אני יודע ,יש צדיקים
ביניכם שכן רוצים ,אבל אתם מעטים יחסית.
אני מבקש מכם עם כל הלב ,עם כל המהות שלי
 תחזרו בתשובה ,אפילו אם בטוחים שאתםצדיקים כבר ,תחזרו בתשובה .אפילו הצדיקים הכי
גדולים ,כל רגע חזרו בתשובה ,לא היה רגע אחד
בחיים שלהם שלא חזרו בתשובה ,אז מי אנחנו
לעומתם ,תחזרו בתשובה .ואף פעם לא לשכוח
שאין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו,
לא לשכוח שאנחנו כלום לעומת הקב"ה ,הוא ברא
אותנו ורוצה שנהיה הילדים שלו ,הוא ברא אותנו
רק לטוב ,רק לנקי ,רק למתוק ,הוא ברא אותנו
שגם אנחנו נחיה לנצח נצחים.

מה זה נצח נצחים? זה לא משנה עכשיו לדעת
את זה ,זה גם נגד הרצון של הקב"ה ,אנחנו קודם
כל צריכים לעבור את השלב הזה ואז נדע הרבה
סודות אבל אנחנו צריכים להיות אמיתיים ,אנחנו
צריכים להיות עם ה' מאה אחוז ,ותמיד תמיד
להגיד לעצמנו  -אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו,
אנחנו כלום ורק הוא ,רק הוא – הוא הכל ואין עוד
מלבדו.

הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק
"מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים
מהאתר  DANi18.COMאו חיפוש בגוגל "דני"18
* ניתן לצלם ולהעתיק את המסרים לזיכוי הרבים *
שמיעת מסרים בטלפונים* 077-263-8885 :
 * 0799-177-555שמיעת המסרים בארה"ב
 * 646-585-3064פרטים בטל0527-111-333 :

האדמו״ר מסאסוב :כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו
לקחת את הזריקה .איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו
הנפגעים? אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם.
שמרו על חייכם ואל תעשו זאת ,כי יכולים לצאת מזה
דברים מאוד מרים .היום לחיים של בני האדם אין כל
ערך .פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים
ורוצחים אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב
שנתפלל לקב"ה שיצילנו.
)(t.me/AAchannel111/7890

ילדים בכיתה א חוסנו בניגוד ברצון הוריהם בבית-ספר
יסודי אזורי בבית יצחק.
הורים שלא שלחו את הפנקסים קבלו שיחות טלפון
מאחות משרד הבריאות שהתעקשה כי קבלה את
אישורם בשיחה .לאחר החיסונים התברר כי לא כל
ההורים נתנו אישור ובכל זאת הילדים חוסנו .הסיפור
הזה מזעזע וצריך להדיר שינה מכל הורה .אין פה שום
טעות .רק טרוף .הכלל חייב להיות  -אם לא ברור ב-
 100%שההורים מסכימים לחסן ,אז לא מחסנים.
נקודה! האחריות היא של בי"ס ובעיקר של אחיות נטלי.
)אגב ,חב' נטלי נמכרה לסין!(
|אחיות נטלי לא טעו .הן עשו מעשה מכוון .והם
מתכוונים להתנפל בכל הכח על בתי הספר .הם
מאותתים את הכוונה הזו כבר מזמן .לצערי ביה"ס כבר
לא מקום בטוח לילדים שלנו .כשהיה אצלנו חיסון
מחומשת לא שלחתי את הבן באותו היום .אבל אני כבר
לא סומכת שבכלל יעדכנו אותנו כשמגיעים לחסן.

לשתף הורים!

עדות של בחורה שעבדה
בזימון תורים בקופת-חולים.

רציתי לספר עדות מהזווית שלי כמוקדנית במוקד
זימון תורים ובקביעת תור לחיסונים.
ככול שהתחילו לתת את החיסונים כך עלתה כמות
הבקשות לתור דחוף בכל תחום :רופאי נשים ,אף
אוזן גרון ,עור ,נשים ,קרדיולוגיה ,ממוגרפיה ,סיטי
לבית החזה ,מיפוי ,בלוטות התריס ,ועוד .אנשים
שהרופאים שלחו אותם לבדיקות עקב תופעות
לוואי של החיסון,
אנשים היו מספרים לי את הסיפור שלהם בעצב
ואפילו בבכי ,הייתי שומעת בקול שלהם שהם
שבורים .היה לי מאוד קשה לשמע את המצב
שלהם ,אך הם מצידם היו חייבים לספר למישהו.
מכמות של שיחה אחת בשבוע לקביעת תור דחוף
עברתי לעשרות שיחות בשבוע.
כאשר החלו החיסונים לנשים בהריון כמות
הדרישה לתור דחוף עלתה לרופא נשים או למיון,
עד  15שיחות ביום!
נשים היו בוכות לי בטלפון" :לפני החיסון הרגשתי
את התינוק ,מאז הפסקתי להרגיש אותו"" .יש לי
דימומים חזקים ודופק מהיר ,לא מרגישה את
העובר"" .הקאתי כל היום ,זה לא נורמלי ,הבטן
כואבת לי ,והעובר לא זז יותר" .היה לי מאוד מאוד
קשה לשמוע.
ככל שגיל החיסון ירד לצעירים כך עלתה כמות
הבקשות לתורים דחופים ,עד  20ביום ,וכמות
תופעות הלוואי עלתה אף היא .מוקצב לי רק 2
דקות וחצי לענות ולקבוע תור .זה כבר היה בלתי
נסבל והיה מאוד קשה לשמע על תופעות הלוואי
השונות מכל הכיוונים .זכור לי גבר אחד שבכה
וסיפר שהתנפחה לו בלוטת הלימפה בגרון עם
כאבים ,הרופא אמר לו שזה נפוץ בקרב מחוסנים.
לפעמים הייתי בשוק מהעדויות שהיו שם ,והיה לי
מאוד קשה לחזור כל יום לשמע עוד ועוד ועוד
אנשים נשים מבוגרים וצעירים שהמערכת ככה
מתנערת מתופעות הלוואי שהלכו וגדלו.
בחודש יוני  2021כבר לא יכולתי והתפטרתי.
)מקור(t.me/AAchannel111/8150 :

מזעזע :הדו"ח האירופאי על נפגעי
החיסון מגלה כי כ 15-אלף בני-אדם
מתו ומיליון וחצי נפגעו.
היום בא אלינו מנהל העבודה ואמר שאנחנו צריכים
לקבל את הזריקה או שאנחנו מפוטרים.
אתם יודעים מה עשינו?
אמרנו לו שהוא יעשה את
העבודה שלנו ,לקחנו את
הדברים שלנו והלכנו
לכיוון השער .ואתם
יודעים מה? לפני שהגענו
לשער הוא בא ואמר לנו –
לא חשוב ,אתם לא
את
לקבל
חייבים
הזריקה.
בדיוק כך! אם תעמדו יחד
לא יוכלו לקחת את הכבוד
והחופש שלכם .אל תהיו
מנהל
כמו
פחדנים
העבודה הזה ,תעמדו נגד
העריצות הזו .בכל רחבי
אמריקה אנשים עומדים
הזו,
העריצות
נגד
נעמדים להגן על הזכויות
והחופש שלהם כמו
שאנחנו עשינו ואתם יכולים לעשות אותו דבר...
ובארץ" :אני עובד במפעל  ...ובאו ואמרו לי להתחסן או
שאני מפוטר .שמעתי על כל הבעיות של זה אז אמרתי
"אוקי ,אבל אני רוצה שתחתמו אצל עורך הדין שלי
שאתם אחראים לכל בעיה שתהיה לי ויש לכם ביטוח
לזה .עד היום לא חזרו אלי"...
)אגב ,אין שום ביטוח לבעיות של חיסון ניסיוני(.

זריקה ששווה  17,000,000דולר !
כוכב ברוקלין-נטס קיירי אירווינג ביטל חוזה של 17
מיליון דולר בגלל שלא הסכים להתחסן!

עדות :שמי מירב אלפסי .הבת הייתה צריכה לעשות
בדיקת ״קורונה״ בקופת חולים מאוחדת ,יומיים אחרי
שהיא עשתה את הבדיקה ,נהיה לה שיעול נבחני
וכאב גרון והיום נהיה לה שיתוק בחצי פנים.
ההשערה שלי היא שהם נותנים לאנשים רעל
מהחומר של החיסון בתוך בדיקות הקורונה .הבדיקה
שלה יצאה שלילית אגב.
(t.me/zrikotzxx/2480) 18/10/2021
עדות של אחות :רוצה לספר לכם בקשר לחיסוני
השפעת והיעילות שלהם  -הייתי אחות במיון  40שנה,
כל שנה פיצוץ של חולים מבוגרים כולם מחוסנים
לשפעת! רוב הצוות לא מתחסן )אני אף פעם לא
התחסנתי( .ערב אחד בדצמבר מגיע שר הבריאות
לביקור פתע ושואל אותי )הייתי אחראית משמרת(
מדוע אתם הצוותים לא מתחסנים?
אני עונה לו :תראה לבד מיון מפוצץ באוכלוסייה
בוגרת ומחוסנת ותבין ש 5-מיליון חיסונים שהבאת
לא עוזרים ,הכול עבודה בעיניים! ומשך שנים המיון
מפוצץ באנשים חולים שחוסנו .והינה עכשיו
קורונה=שפעת .ישנה מחלה ,רק שהחיסונים פשוט
חרטה!!! גם אז היו חולים קשים ומתים אבל זה לא
עניין אף אחד(t.me/qwer45t/5298) .

