Do Prokuratury Głównej o natychmiastowy zakaz.

To pozew w formie otwartego listu do Prokuratury Głównej.
Żądamy o natychmiastowe orzeczenie Sądu Najwyższego, zatrzymania obowiązku przymusu
noszenia maseczek! Obecne rządy kłamstwa terroru Corona Covid 19 i ministerstwo zdrowia,
Szumowski, pozwani o zamach stanu i zdrade panstwa, terroryzm, ludobójstwo

maseczkowy zamordyzm (naruszenie godności człowieka), Korupcji i celowego
niszczenia gospodarki i pokojowego społeczeństwa.
Jakie złowrogie plany kryją się za terrorem światowej fałszywej pandemii?
Prawda wychodzi zawsze na jaw i wszyscy słudzy zła zostaną pociagnieci do odpowiedzialnosci. Co
Najmniej 3 Agendy łączą swoje siły.
Agendy te otwarcie się ujawniają a nawet są promowane przez mainstreamowe media: więc to nie jest teoria
spiskowa, ale mroczny spisek urządzony na naszych oczach, przez niektóre super bogate elity, które myślą,
że stoją ponad prawem.
1. Ludobójca miliarder eugenik Bill Gates oficjalnie się przyznaje, że należy zmniejszyć populacje na
świecie, on chce zaszczepić szczepionką RNA i Nano ID 7 miliardów ludzi, genetycznie oznakować i
okaleczyć. Mega Auschwitz II. Bill Gates powiedział że pandemia dopiero się wtedy zakończy, kiedy ludzie
będą zaszczepieni, koniec 2021 i on już teraz wie ( lato 2020) ze bedzie duzo zgonów. Tak może tylko
mówić, bo wie, że rozprzestrzeniają trucizny, szkodliwe szczepienia, maseczki, genetycznie skażone testy,
strach, terror i sieć komórkowa G5, prowokując reakcje szkodzące zdrowiu i tak wywołaną epidemie
przypisując wirusowi. W ten sposób Bill Gates i jego sieć wypowiedzieli wojnę ludzkości i Bogu. Poniewaz
prawdziwy wirus nie trzymałby się harmonogramu nikczemnego miliardera.
2. Zmiana klimatyczna: Na website światowego forum ekonomicznego The World Economic Forum (Davos)
multimilioner Klaus Schwab otwarcie się opowiada wykorzystać wąskie okno czasowe fałszywej pandemii,
zniszczyć wszystkie gałęzie przemysłu oparte na CO2 w tym górnictwa, lotnictwa cywilnego, przemysłu
samochodów benzynowych, turystyki, gastronomii,.. żeby zbudować utopijny przemyśl neutralny pod
względem emisji zero CO2 .The Great Reset. Tylko z tego powodu są lockdowny, Nie z powodu
nieszkodliwego wirusa. W ten sposób Klaus Schwab i fanatycy klimatu wypowiedzieli wojnę ludzkości.
3. Socjalizm jest bankrutem, przez dziesięciolecia obietnice rządów nie mogą być dotrzymane. Rządy tylko
się zadłużyły, bez spłacania długu, i ustanawiają coraz to wyższe podatki. Banki centralne już nie są w
stanie działać. Wtedy przydaje się pseudo pandemia jak znalazł, aby ukryć własną niezdolność i upadek
oraz rozszerzyć władzę i kontrolę poprzez zniesienie gotówki i wprowadzenie cyfrowej waluty gdzie
każda transakcja będzie opodatkowana i kontrolowana.
Mala grupka skorumpowanych miliarderów kontroluje wieksza czesc mediów mainstreamowych i stacji
telewizyjnych. Od lutego 2020 jest non stop transmitowana terror propaganda co już jest przestępstwem
terroryzmu, zbrodni przeciwko ludzkości i podniecanie ludu poprzez fałszywe liczby i raporty.
Także miliarder Soros który opowiada się za światowym rządem i finansuje ekstremistów, jest częścią tego
satanistycznego planu, który poprzez Deep State i agencje wywiadowcze koordynujące te Agendy są w zasadzie
marksizmem i totalitaryzmem najgorszym ze wszystkich w skali globalnej.
Lockdowny i ten absurdalny przymus noszenia maseczek i dystans zbliżania się, według faktów i liczb nie są
uzasadnione. To ze rządy wiekszosci krajow zgadzają się na lockdown pokazuje, ze sa przekupywane i
szantażowane przez klub miliarderów, który stoi za tą złowieszczą agendą. Dlatego nowy minister zdrowia dał
podwyżki wszystkim pracownikom sanepidu żeby mogli nas jeszcze bardziej terroryzować i kontrolować.
Dlatego SANEPID jest naszym GESTAPO.
Bill Gates i ten klub odnoszą korzyści dzięki Covid 19 i zainwestowali w rozwój szczepionki i w “zielony przemysł”.
Prowokując “Great Reset” i po zniszczeniu obecnego ładu gospodarki uzyskają absolutny monopol gospodarczy, do
tego używają szatańskiego zakładnika, którą jest naukowo obalona teoria infekcji i związane z tym rozprzestrzenia
się propagandy strachu zakażenia się przez rzekomo niebezpieczny zaraźliwy wirus, którego chcą poskromić
jedynym “zbawicielem” świata jakim jest toksyczna szczepionka, która nam chcą narzucić. A więc, żeby powstały
warunki podobne do epidemii, muszą użyć potajemnie trucizny, inżynierii genetycznej, skażonych testów,
zmanipulowany elektrosmog jak np.G5 i systemy Wi-Fi w szkołach i budynkach użytku publicznego, używając jako
hybrydowej broni wojennej przeciwko ludności. A endosomy w reakcjach obronnych organizmu są wtedy
błędnie interpretowanymi wirusami wywołującymi choroby, ale ci niszczyciele wiedzą co robią, my też,
czytający teraz też.

Wszystko co ma związek z Corona Covid-19 i poprzednia fałszywą pandemią pochodzi prosto z kuchni szatana i
nie ma nic wspólnego z Bogiem lecz jest propagowane przez satanistycznych ludzi uwikłanych w okultyzm i obsesji
na punkcie władzy. Jedyna bronią szatana jest strach, kłamstwo, blef, cwaniactwo i zwiedzenie uległych
okultystycznie sług zła, przede wszystkim w rządach, sądach i polityce. Dlatego wszystkie media i stacje telewizyjne
i rządy, które od lutego 2020 rozprzestrzeniają strach udowodniły, że są sługami zła. Bez mrugnięcia okiem, te
sługi zła akceptują przez swój propagowany reset, zrujnowanie milionów egzystencji i ludzkich istnień,
wojny domowej i wojny.
Zastraszać własną ludność poprzez kary, mandaty, zmuszać do noszenia maseczek, które przy naprawdę
groźnym wirusem są wręcz śmieszne bo w ogóle przed nim nie chronią lecz zagrażają zdrowiu, jest zbrodnią
przeciwko ludzkości, zamordyzm, jest niebezpieczny dla zdrowia i możliwością śmierci. Przymus noszenia
maseczek jest nie tylko nielegalny ale i zbrodnią przeciw której musi być podjęte działania. Miliardy
bezużytecznych maseczek noszonych na całym świecie, które nie chronią przed wirusem, te miliardy są
dowodem na to, że nie istnieje niebezpieczny zaraźliwy wirus Covid 19 Coronavirus, ponieważ nie ma żadnej
epidemii poza zwykła grypą, dowodzą o tym liczby umieralności na całym świecie.To wymuszone przez media
rozpowszechnianie się testów na Covid 19, które udowodniły, że są bezużyteczne, niedokładne i
wprowadzające w błąd, aby uzyskać jak najwięcej tzw.POZYTYWNYCH, fałszywe diagnozy medyczne jest tak
samo aktem terroryzmu. Lekarze i szpitale, personel medyczny i pielęgniarski są” odgórnie”czyli przez
ministerstwo zdrowia, zmuszony i przekupiony pieniędzmi i groźbami, generować jak najwięcej pozytywnych
Covid 19. To jest poważna zbrodnia i lekarze, którzy publikują fałszywe diagnozy i przyczyny śmierci,
powinni być dożywotnio pozbawieni wykonywania zawodu.
Urzędnicy i politycy, którzy to uchwalają powinni być pozbawieni wolności od 10-20 lat.
Żądamy, żeby ci słudzy zła zostali publicznie ujawnieni i ponieśli odpowiedzialność za swoje zbrodnie i
ponieśli odpowiednią karę za umyślne zniszczenie pokojowej cywilizacji i ekonomii. Jeżeli już teraz nie
powstanie dostatecznie dużo krytycznych ludzi i nie zgłoszą tych przestępców w rządzie i urzędników
na wysokich stanowiskach i sądownictwo nie powstrzyma tego szaleństwa grozi całkowitym
załamanie łańcucha dostaw, produkcja żywności, handel, masowe bezrobocie, totalne załamanie
pokojowego społeczeństwa. Konsekwencja tego będzie deficyt żywności, wzrost cen żywności, niedobór
energii… Jeśli polscy politycy dają się szantażować i przekupić fanatykom klimatu, że kopalnie węgla powinny
być szybko zamknięte, grozi niedobór energii na gigantyczną skalę z wieloma gospodarstwami bez ogrzewania w
zimie. W wolnej, zdrowej gospodarce rynkowej bez szatańskiej agendy, z biegiem czasu lepsza technologia grzewcza
przeważała by nad obecną bez wystąpienia niedoboru energii. Są jednak tłumione przez monopolistów energetycznych.
Co możesz zrobić: rozpowszechnij ten list i oddaj go jako osobisty donos przeciwko rządowi i ministerstwu
zdrowia, na najbliższym posterunku policji i poproś o potwierdzenie odbioru, następnie policja jest
zobowiązana do przekazania donosu do najbliższej prokuratury. i jednocześnie i ma na żywo lekcje w walce z
korupcją poprzez nieustanne ujawnianie prawdy. Złóż donos na duże sieci sklepów marketowych takich jak :
Auchan, Lidl, Aldi, Biedronka, które nie wpuszczą Cię bez maseczki. Ponieważ to byłby ich obowiązek
sądownie wystąpić przeciwko przymusowi noszenia maseczek, aby pomóc w zatrzymaniu tego
faszystowskiego zamachu stanu. Teraz rozumiemy jak mogła się rozwinąć III Rzesza Hitler, Gestapo przez
pasywność, tchórzostwo i ignorancję większości.
------ Jako Ambasadorzy i Ciało Mesjasza, Króla i Głowa Jezusa na ziemi, zabraniamy kontynuacji
propagandy terroru Covid 19 i działań z nią związanych w naszym kraju, Europie i na całym świecie,
zabraniamy również inscenizacji zamiaru 2 fali lockdownu, przy użyciu broni chemicznej, biologicznej lub
elektromagnetycznej (G5 etc.) Szukamy i oferujemy aktywną ochronę pod skrzydłami Wszechmocnego Boga
(Psalm 91) dla wszystkich, którzy wyznają Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zostali zbawieni przez Krew
Jezusa, oczyszczeni z grzechów, pojednani, usprawiedliwieni i oddzieleni dla Boga. Wzywamy polityków i
Polaków do pokuty, opamiętajcie się. Odwróćcie się od swoich bożków jak: Państwo zamiast Boga jako
żywiciela, telewizji, farmakologii, medycyny, kultu Maryi, alkoholizmu, i zwróćcie się do Zbawiciela, Króla
Jezusa.
“Wolność wymaga odpowiedzialności a odpowiedzialność jest oznaką dojrzałości i dowodem charakteru. Moc
ciemiężyciela polega na utrzymywaniu ignorancji, dlatego uciśnieni muszą zostać uwolnieni dla poznania prawdy” Dr.
Myles Monroe .
Dalsze informacje na Jesus4you.ch -» polska (PDF download); Armstrongeconomics.com, youtube; Kevin
Zadai, KlagemauerTV, DetektywprawdyTV, SzimhonYAH7, Pol Lechicki, niezaleznatelewizja,wRealu24, Oliver Janich,
KenFM u.a. #CoronaZamachStanu #fałszywaPandemia #stopPandemicTerrorists #zakazpreciwCovid19
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