א .מאות רופאים בכירים בארץ ישראל פרסמו מכתבים גלויים לציבור שאסור לחסן ילדים קטנים וגם צעירים -
בחיסוני הקורונה ,והם חולקים בצורה נחרצת על פרסומי 'משרד הבריאות' המטעים שקיימת סכנה לילדים
מ'לונג קוביד' ו'פימס' .וקבעו שהנזק לילדים מהחיסון ,גדול פי כמה מהתועלת המדומה.
ב .גדולי המדענים בעולם מתחום החיסונים (שאינם נגועים ואינם קשורים או מתוגמלים מחברות התרופות והחיסונים ,ולא פועלים

מטעם הממשלות במדינות העולם הכפופות להוראות 'ארגון הבריאות העולמי'  -שהוכיחו את עצמם בעבר שאינם דואגים לבריאות הציבור,
אלא למטרות של גופי רשע בעולם לדילול האוכלוסיה)  -חקרו ובדקו את מרכיבי החיסון ופרסמו שחיסוני הקורונה מסוכנים
לאנשים (וקל וחומר לילדים) פי חמישים מהקורונה עצמה  -וכבר גרמו נזקים בהיקף עצום ,כולל מוות לרבבות.

ג .בארה"ב ואירופה מדווחים רשמית על מיליונים של נזקים קשים ,שיתוק ,עקרות ונכות לכל החיים .ולכן לתת
חיסוני קורונה לילדים ונערים  -שהקורונה איננה מסוכנת עבורם  -זהו פשע ואסון שייזכר לדורות.
ד .מאות מדענים קבעו שהחיסונים מיותרים ולא יעילים למניעת הדבקה ,ואדרבה החיסונים מגבירים את התמותה
והתחלואה בקורונה ,ומאידך ,ישנם פתרונות ותרופות אמיתיות לקורונה שהם יעילות ובטוחות ,ללא תופעות לוואי..
ה .1 .חברות התרופות מטרתם כסף בלבד ולא הצלת חיים! מדובר ברווח של מיליארדי וטריליוני דולרים .2 .חברות התרופות
והחיסונים הורשעו עד היום במאות תביעות של מתן שוחד לרופאים ,זיופי מחקרים ,והעלמת מידע (על הנזקים שגרמו וחוסר היעילות).
אך אין הדבר מרתיע אותם שכן גובה הקנסות בטלות בשישים ברווחים העצומים .3 .לאור העובדה שהמדינות פטרו (ע"פ חוק) את
חברות החיסונים מתשלומי נזקים ,עונש מאסר וכל אחריות  -אין שום נאמנות לחברות אלו ואין להם דין 'אומן לא מרע
אומנותיה' (שהרופא חושש מהפסד פרנסתו [רא"ש ע"ז פ"ב סי' ח] .4 .אדרבה ,היום שרופא המוציא לעז על החיסונים סופג השפלות ,ומרע
אומנותיה ומאבד רישיונו ופרנסתו ,ומסכן חייו (שכבר רצחו רבים) – בוודאי שלא שייך לסמוך כלל על דעת הרופאים האומרים
שהחיסון לא מסוכן!! ועל-כן כל נושא חיסוני הקורונה הוא בגדר 'דין מרומה' הדורש דרישה וחקירה על כל פרט ופרט.
ו .חייבים לקיים את ציווי התורה 'ודרשת וחקרת'  -לדעת את המציאות כראוי! אשר ניתן לקיימו רק בדיון
מעמיק בבי"ד של שלושה שישמעו בסבלנות את כל הצדדים ,זה בנוכחות זה.
ז .לאור העובדה שמעבדות בעולם מצאו בנוזל החיסונים לקורונה חומרים רעילים ומסוכנים מאוד כמו 'גרפן
אוקסייד' 'פג אלפיים' 'רעלנים' (חלבון הספייק)  -ולאור העובדה שחלק מגדולי המדענים בעולם מתנגדים לזריקת RNA
המסוכנת  -אי אפשר לפסוק בלא לשמוע את דעת המדענים ואת נתוני המעבדות הניטרליות ,המקשרים את חיסוני
הקורונה למחלות קשות ולמוות שמתרחשים כעת למיליונים בכל העולם!
ח .אנשים הסומכים ופועלים על פי הנתונים השקריים והמזויפים של משרד הבריאות  -שאין להם נאמנות כלל
 וכן השומעים ,והעיתונים המפרסמים את 'מכון דוידסון' ועמותת 'מדעת' ואת נציגי 'משרד הבריאות' ו'קופותהחולים'  -שהם מתוגמלים בהרבה כסף ע"י 'משרד הבריאות' וחברות החיסונים  -הם אחראיים לכל הנזקים
והמוות שמביאים חיסוני הקורונה ,ויש להם דם על הידיים ,כנפסק בשו"ת חת"ס (או"ח סי' קעז) ,ובשו"ת מנחת
יצחק (ח"ג סי' קד-קה לגבי מקרים דומים שהתכוונו בזריקה להציל והתברר שהיה רעל ממית).

