
Naš zadnji mail - popravite komentar2 

odprimookna@tutanota.com 

To:Mimizajc 

Pozdravljeni, 

prosimo če popravite vaš komentar, ki je v obliki screenshota poslan v priponki. 

Tisti del vašega komentarja, ki govori o mailu (V screenshotu je podčrtan z rdečo črto.), je 
neresnica. 

Ne enačite nas z nikomer, mi smo vam povedali v prejšnjemu mailu, kdo smo. 

Mi nismo ne OPS, ne SLM, ne Anica, ne Resnica, ne Triglav, ne Belis, ne Kavčič, ne... 

Smo pa vsem tem poslali isto kot vam, ker smo vas smatrali kot zaveznika in kot vredno te 
informacije. 

Še enkrat vam sporočamo: 

Ker smo bili ustrahovani, se ne želimo izpostaviti javno. Ustrahovani pa smo bili ravno zato, 
ker oblast ve, da razpolagamo z najmočnejšimi dokazi, kdo vodi to igro in kdo od Slovencev 
izdatno pomaga pri tem. Dokazi o strupih v cepivih pa so itak taki, da sežejo preko meja 
Slovenije in lahko rešijo cel svet, ne samo nas. 

Mislili smo, da vam ne bo pomemben samo stil pisanja ampak predvsem vsebina. Ali niste 
veseli, da je nekdo našel dokaze, ki so točno to, kar skrivajo – kemični strup, zavit v štorijo o 
m-RNA ki je samo zato tam, da preusmeri iskalce resnice na spolzka tla in da ne bodo videli, 
da so v cepivih iste kemikalije kot vedno do zdaj – v cepivih za špansko gripo, za vse druge 
njihove ptičje, kravje, prašičje in druge pravljice o živalskih gripah...? 

Ali niste veseli, da bomo lahko po bližnjici razveljavili vsak ZNB in ostale nebuloze ker smo jim 
dokazali laž? Ali lahko neki zakon temelji na laži? Ali niste veseli, da cepiva nikoli več na svetu 
nebodo mogla imeti statusa zdravila, ker so se izkazala kot prevara in kot skrivno orožje za 
naše uničenje? Ali gre vam res samo za stil pisanja, vsega tega pa ne vidite, kaj smo našli, 
koliko bližnjic do rešitve? Ali se vam mogoče ne dopade, da bodo padli okostnjaki iz omare? Iz 
marsikatere omare v Ljubljani, v ZDA, v Bruslju... Da ne naštevamo še naprej. 

 

To, kar se nam dogaja ni nič drugega, kot že sto let preizkušen recept strupljenja ljudi in 
nikakor ni znanstveno medicinski poskus - daleč od tega, je samo preizkušena receptura 
kemičnega orožja v novi preobleki. O istem strupu je pisala Agatha Christie v svojih 
grozljivkah. Lahko preverite. 

 

 

Ali niste opazili, da smo tudi cepljeni spregledali? 

 



In ja, vam ne bomo nikoli več pošiljali nobenih mailov, to je bil naš zadnji mail. A ta mail 
smo vam morali poslati, da vas opozorimo na to, da širite neresnico. V škodo vseh nas, 
tudi vas samih, ki se borite za iste stvari, kot mi in si ne smemo drug drugemu oteževati 
življenja. 

 

Zdaj nam je jasno, zakaj se Slovenci že dve leti ne uspejo upreti. 

Vseeno vas vabimo, da se pridružite vsem, ki bodo te informacije vzeli resno in z njimi dosegli 
to, za kar se že več kot dve leti borimo. Tudi vi ste veliko tega v našo korist poskušali narediti 
in naredili in tega nikakor ne bo nihče pozabil. 

Lepo bi bilo, da gremo skupaj naprej. 

 

 

Lep pozdrav! 

 

 


