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Anmerkung: Der Verfasser lebt mit seiner Familie in Israel

Sehr geehrter Herr Premierminister Bennett,
soeben habe ich gelesen, dass Ihnen die Geduld für die Ungeimpften ausgeht. Und
genau deshalb bitte ich Sie meinen Brief an Sie zu lesen.

•
•

Impfen mit Gen-Manipulierung mit Erpressung
Aus Juden Versuchskaninchen oder Versuchsratten zu machen

ist ein sehr schmutziges Geschäft.
Ich bin ja einige Jahre älter als Sie.
Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt.
Ich wurde in der Schweiz vaterlos erzogen, in Kinderheimen, in Anstalten und
in offenem Gefängnis von der NAZI-haften Vormundschaftsbehörde.
• Ich war ein TESTKIND, an dem Ärzte und ZAHNÄRZTE lernen durften.

•
•

Waren Sie, Herr Bennett, das auch?
Ich bin kaputt gemacht worden. Ich leide heute noch an einer Fazialislähmung, einer
Gesichtslähmung, die nie ausgeheilt ist. Ich bin zu 100% taub, und jetzt soll ich in
Israel nochmals Versuchsratte sein?
Von Rechts wegen dürfte ich keine Maske tragen, denn aus gesundheitlichen
Gründen atme ich in und aus dem Mund. Nase, Kieferhöhlen und Stirnhöhle; alles ist
durchbohrt. Ist Ihnen klar was das bedeutet? So ein einzelner Mann interessiert Sie
ja nicht.
Zudem sollen Sie wissen, dass ich von der Bituach Leumi (der nationalen
Sozialversicherungsagentur in Israel) fast 20 Jahre als Simulant eingestuft und
entsprechend behandelt worden bin.

Bitte sagt doch über diese Impfungen endlich die Wahrheit! Nichtgeimpfte werden
weniger krank als die Geimpften. Und wenn ein Geimpfter stirbt, ist er einfach aus
einem anderen Grund gestorben; ein Ungeimpfter einfach wegen Corona, auch
wenn es eine LÜGE ist. Das merken die Israelis einfach nicht. Das ist wahrlich ein
unsauberes Geschäft.
Hier noch zwei Berichte, die der Wahrheit entsprechen: «Thema: «Corona Impfstoffe
und die Verwendung embryonaler Zell-Linien.» Es wird beschrieben, auf welche
abscheuliche Weise mittels Vivisektion die Körper ungeborener Kinder missbraucht
werden, um vom LEBENDEN ungeborenen Kind das gewünschte Material
herauszuschneiden. Kaum einer, der sich impfen lässt, weiß davon.
Aus einer bitteren Quelle kann kein süßes Wasser kommen. So wie der Ursprung des
Impf-Materials schlecht ist, kann auch das Ergebnis nicht gut sein. Zahlreiche
Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen beweisen es.
Noch eine wahre Geschichte:
«Auf unserer Intensivstation sind gestern innerhalb von 24 Stunden 14 frische Fälle
verstorben, Altersbereich: 17 bis 88 Jahre. Alle wurden kurz nach der zweiten
Impfung mit schwersten Komplikationen eingeliefert. Die häufigsten
Einweisungsdiagnosen sind Lungenarterienembolien und Sinusvenenthrombosen.
Trotz sofortiger NOT-OP versterben 90 bis 95 % innerhalb einer Woche; manche
halten nicht einmal einen Tag durch.
Da alle diese Todesfälle innerhalb der 14 Tage-Frist nach Impfung auftraten, werden
sie nach Maßgabe der RKI/PEI als ungeimpft gewertet und gehen als Covid-Tote in
die Statistik ein, nicht jedoch als Impf-Komplikationen.
Echte Fälle von Covid-19 haben wir übrigens längst keine mehr. So kann man das
Märchen von der «Pandemie der Ungeimpften» natürlich beliebig lange aufrecht
erhalten.»
Das ist ein Beweis, dass viel GELOGEN wird und Sie, sehr geehrter Herr
Premierminister Bennett glauben das.
Da erlaube ich mir jetzt eine persönliche Frage: Auf oder wen vertrauen Sie, Herr
Bennett? Auf den Gott Abrahams oder auf die unkoschere Impfung?
Mit freundlichen Grüßen

Hebräisch
,ראש הממשלה היקר בנט
בדיוק קראתי שנגמרת לך הסבלנות כלפי הלא מחוסנים .ובגלל זה אני מבקש ממך להקרוא לך את
.המכתב שלי
חיסון עם גנים – מניפולציה עם סחיטה ,הפיכת שרקנים או חולדות ניסיוניות מיהודים זה עסק
.מלוכלך מאוד
אני מבוגר ממך בכמה שנים ,חוויתי את מלחמת העולם השנייה ,גדלתי ללא אב בשווייץ; בבתי
ילדים במוסדות ובבתי כלא פתוחים של רשות המעצר הנאצית ,הייתי ילד מבחן שבו רופאים ורופאי
שיניים הורשו ללמוד .היית מר בנט ככה? נשברתי .אני עדיין סובל מפטרזיס בפנים,
שיתוק פנים שמעולם לא החלים .אני חירש ב 100%-ועכשיו אני אמור להיות שוב עכברוש
במשפט בישראל? מימין אסור לי לחבוש מסכה ,כי מסיבות בריאותיות אני נושם פנימה -
ומחוץלפה .אף ,סינוסים מקסילריים וסינוסים קדמיים; הכל מנוקב .אתה יודע מה זה אומר? אתה
.לא מעוניין באדם כזה
בנוסף ,כדאי שתדעו שסיווגו לי כסימולנט על ידי ביטוח לאומי במשך כמעט  20שנה והתייחסו אלי
בהתאם .בבקשה סוף סוף תגיד את האמת על החיסונים האלה .אנשים לא מחוסנים חולים פחות
מהחוסנים ,ועם אדם מחוסן מת ,הוא פשוט מת מסיבה אחרת ,לא מחוסן רק בגלל הקורונה ,גם
.אם זה שקר ,הישראלים פשוט לא מבינים את זה .זה באמת עסק טמא
הנה עוד שני דיווחים נכונים„ :נושא :חיסוני קורונה ושימוש בקווי תאים עובריים“ .הוא מתאר את
הדרכים הנתעבות שבהן ויויזקציה מתעללת בגופם של ילדים שטרם נולדו כדי לגזור את החומר
הרצוי מהתינוק שטרם נולד .כמעט אף אחד שחוסן לא יודע על זה .מים מתוקים לא יכולים לבוא
ממעיין מר .בדיוק כפי שמקורו של חומר החיסון הוא רע ,התוצאה לא יכול להיות טוב גם .תופעות
.לוואי רבות עד מוות להוכיח את זה
עוד סיפור אמיתי„ :ביחידה לטיפול נמרץ שלנו אתמול נפטרו  14מקרים חדשים תוך  24שעות,
טווח הגילאים 17 :עד  88שנים .כולם אושפזו זמן קצר לאחר החיסון השני עם הסיבוכים החמורים
ביותר .אבחנות האשפוז הנפוצות ביותר הן תסחיף עורקי ריאות ופקקת ורידים בסינוסים .למרות
ניתוח מיידי ללא 90 ,עד  95%מתים תוך שבוע; חלקם אפילו לא מחזיקים מעמד יום אחד .מכיוון
 RKIשכל מקרי המוות הללו התרחשו בתוך  14יום לאחר החיסון ,הם נספרים כלא מחוסנים על פי
בסטטיסטיקה ,אך לא כסיבוכים של חיסון .אגב ,אין  Covidוהם נרשמים כמקרי מוות / PEI als
לנו יותר מקרים אמיתיים של קוביד –  .19אז אתה יכול כמובן לשמור את האגדה על „מגיפת הבלתי
מחוסנים“ עוד כמו שאתה רוצה„זוהי הוכחה שיש הרבה שקרים ואתה ,ראש הממשלה היקר בנט,
.מאמין בזה
עכשיו אני רוצה לשאול את עצמי שאלה אישית; על מי אתה סומך ,מר בנט? על אלוהי אברהם או על
?החיסון הלא ברור
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