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Spoštovani! 

Že dolgo ste eni redkih, ki se trudite posredovati resnico vsej javnosti in čutili smo se dolžni, 
da tudi vam posredujemo informacije o tem, kar smo uspeli dokazati s spremljanjem 
dokumentacije samih proizvajalcev cepiv, iz katere je razvidno, da to niso cepiva temveč 
biološko-kemijsko orožje. 

Vse, kar navajamo v tej študiji bi se lepo dopolnjevalo z naročilnico za cepivo, iz katere je 
videti, da vlada namenoma zavaja ljudi čeprav ve za vse škodljivosti cepiv in bi oboje skupaj 
bilo neovrgljiv dokaz za to, da ne gre za medicino ampak vojaški napad s kemičnim orožjem. 

Prepričani smo, da smo tudi mi ugotovili eno pomembno dejstvo, ki lahko skupaj z ostalimi v 
trenutku osvobodi ne samo nas v Sloveniji ampak tudi širše. Navajamo neizpodbiten dokaz, 
da se cepivom za KOVID lahko (in tudi mora) odvzeti status zdravila, kar v eni potezi 
lahko ubrani ljudi pred kakršnimkoli prisilnim vnosom tega kemijskega orožja v obliki cepiv v 
njihova telesa. Dokazujemo tudi, da je bil v vseh državah, v katerih je prisotna tkim. 
Korporacija, izveden državni udar in da vse skupaj ni medicinski projekt ampak 
očiten vojaški projekt ZDA in EU. Tako tudi cepiva niso zdravila ampak biološko-kemijsko 
orožje za izvedbo teh državnih udarov (glej vire [52], [53],[55], [56], [58], [59] v naši študiji. 
Posebno pomembni so viri: [53], [55] in [58].) 

Namreč, že sama EMA v svojih dokumentih (Assessment report za cepivo Moderna) 
navaja prisotnost topil v cepivih (benzen, toluen, aceton in primarni halogenoalkani. [Med 
katere spada tudi kloroform. Kloroform je v dokumentaciji Cayman Chemical deklariran 
kot topilo za SM-102. SM-102 pa je sestavina cepiva Moderne.]) V Assestment reportu za 
Pfizerjevo cepivo EMA navaja tetrahidrofuran kot topilo za ALC 0159, ki pa je sestavina 
Pfizerjevega cepiva (glej vire [1], [30], [11], [29] i [58] v naši študiji). 

Dokazali smo tudi očitno poneverjanje sestavin raztopin lipidov v cepivih (prikrivanje 
kloroforma in drugih topil in lažno navajanje etanola). 

Prikrita topila so namreč zelo toksične substance, ki ne služijo nikakršnemu zdravljenju ampak 
so uporabljene kot sredstvo za poškodovanje zdravja populacije vključno s povzročanjem 
neplodnosti in celo povzročanjem smrti in drugih življenje ogrožujočih obolenj. Skratka, 
postopni depopulaciji. 

Kot taka, CEPIVA NIMAJO PRAVICE DO STATUSA ZDRAVILA , SAJ SO ANTIZDRAVILO, 
SREDSTVO ZA POSTOPNO DEPOPULACIJO, NE PA ZDRAVILO. Dokazujemo tudi to, da 
so simptomi zastrupitve s temi topili točno isti, kot simptomi, ki jih navajajo za tkim. bolezen 
KOVID, tako da CEPIVA KOVID POVZROČAJO, NE PA DA BI GA BILA 
ZMOŽNA ZDRAVITI. Zato tudi zbolevajo 85% cepljeni. 

(Poglejte vire [11], [29] in strani 22, 23, 24 i 25 v naši študiji.) 

Iz tega nedvomno sledi, da ta njihov “virus” ni virus ampak strupena snov, topilo, ki 
povzroča obolenja. 

V naši študiji detajlno dokazujemo – na osnovi relevantnih podatkov (samih proizvajalcev 
cepiv, kar niso uspeli skriti ali so slabo zakrili), da so v cepivih tudi take substance, ki so lahko 
prisotne le v kemijskih orožjih (Zelo pomembna sta vira [53] in [55] v naši študiji. ) . 
Obenem pa so znanstveniki v cepivih odkrili tudi take substance, ki služijo zasužnjevanju 
cepljenih ljudi in omogočajo, da nas prisilno priklopijo na Internet teles (IoB, Internet of Bodies) 
ali na Internet vsega (IoE, Internet of Everything) kjer ljudje postanemo njihova lastnina in 
nimamo več pravice do svobodne volje. 

Zato tudi vse oblasti forsirajo digitalizacijo v vseh državah s prikritim ciljem, da omogočijo 
kontrolo nad vsemi cepljenimi in na ta način širijo svoje “kolonije” po svetu. Zato tudi 
potrebujejo “desetletje pandemij”, ki nam ga tudi napovedujejo po medijih (glej vire [44], [46], 
[47], [48], [49] i [50] v naši študiji.) 



Celo agencija Reuters je objavila članek o nevrotehnologiji , kjer poroča o nevro-zakonih, ki so 
jih že sprejeli v republiki Čile. Ali to čaka tudi nas? To vprašanje je treba postaviti vladi! 

V zvezi s tematiko nevrotehnologije poglejte vire [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51] 
v naši študiji. Zelo pomembni so viri: [46], [49], [50], in [51]) 

Še enkrat bi radi poudarili, da je pri vsemu navedenemu izrednega pomena, DA SE 
CEPIVOM ZA KOVID ODVZAME STATUS ZDRAVILA, KER OD TEGA TRENUTKA DALJE 
NIHČE OD AKTERJEV TEGA VOJAŠKO - MEDICINSKEGA TERORJA NIMA VEČ 
PRAVICE, DA BI KAKORKOLI LAHKO VPLIVAL NA NAŠA ŽIVLJENJA. 

TUDI ZNB NE BO IMEL VEČ NOBENE OSNOVE, DA BI NAM 
KARKOLI VSILJEVAL, SAJ NAM NE MORE VSILJEVATI 
NEČESA, KAR NI ZDRAVILO. SPLOH PA NE KEMIJSKEGA 
OROŽJA! ZNB PREDVIDEVA UPORABO ZDRAVIL IN NE 
OROŽJA. 

NOBEN ZAKON NA SVETU NE MORE UKAZATI LJUDEM, NAJ 
UMREJO. 

NE ZNB, NE ZNB-D, PA TUDI NE ZNB-E, ČE BI GA HOTELI 
SPISAT. 

S PREVARO, KI JO RAZKRIVAMO V NAŠI ŠTUDIJI, SO IZGUBILI VSAKRŠNO ZAUPANJE 
LJUDI V NJIHOVA “ZDRAVILA” IN NIKOLI VEČ NAM NE BODO MOGLI PONUJATI 
KAKRŠNEKOLI “MEDICINSKE POMOČI”, SE PRETVARJATI, DA SKRBIJO ZA NAŠE 
ZDRAVJE. NE EMA, NE WHO NE NOBEN OD DOSEDANJIH AKTERJEV TE KRIZE. 

 

ENA SAMA PRAVNA POTEZA, OSNOVANA NA NEIZPODBITNIH DOKAZIH, KI JIH 
NAJDETE V NAŠI ŠTUDIJI IN V NAROČILNICI, LAHKO REŠI DRŽAVLJANE VSEH TEH 
LAŽI IN TERORJA. 

NIKOLI VEČ NAM NE BODO MOGLI PONUJATI NITI V PRIHODNOSTI NEKIH “NOVIH 
CEPIV”, NITI STRUPENIH PALČK ZA V NOS ALI MASK, NITI NOBENIH e- MEDICINSKIH 
NAPRAV IN NAPRAVIC, KI ZGOLJ OMOGOČAJO POVEZAVO Z INTERNETOM TELES, 
ZDRAVJU PA RESNO ŠKODUJEJO. DIGITALIZACIJA NI NIČ DRUGEGA, KOT 
NASLEDNJE GNILO JAJCE KI NAM GA VSILJUJEJO POTEM, KO SO CEPLJENJA 
OČITNO IZGUBILA NA UDARNI MOČI. 

Iz tega stališča, če bi se digitalizacija razmahnila, bi oblast lahko poneverila vsak naš 
referendum in ga prikazala, kot da se je iztekel v njihovo korist, da je “ljudstvo povedalo, da 
potrjuje ZNB kot primeren zakon” - in kaj bi lahko bilo hujšega kot to, da nam podtaknejo “z 
referendumom potrjeno odobritev za ZNB”? 

Če se pa najde kje kak pravnik ali pravno podkovan aktivni državljan, ki bi iz vseh naših 
dokazov sestavil pravilno pravno artikulirano zahtevo za odvzem statusa zdravil vsem kovid-
cepivom, bi to bila ogromna bližnjica do tega da 

- se izognemo vsem nadaljnim cepljenjem, sploh pa “obveznim” 

- razveljavimo ZNB-D IN VSE OSTALE VERZIJE ZNB ker je NA PODLAGI LAŽI omogočal 
zločin nad narodom, TUDI ŽE PRED LETOM 2020. 

- ustvarimo pogoje za izgon “Korporacije” iz države, saj je dokazano izvajala in še izvaja 
državni udar v Sloveniji – s tem, da se postavlja nad ustavo, si jemlje pravico do pravne 
imunitete za vsa svoja dejanja (glej Uradni list: MSMIK - link: https://www.uradni-
list.si/_pdf/2019/Mp/m2019001.pdf  ). 

Z vsemi temi dokazi bi hkrati tudi dosegli še pred razveljavitvijo 
NIČNOST 3-A ČLENA ZA KORPORACIJO, saj Korporacija ne izpolnjuje 
pogoja po katerem sploh lahko uporabi ta 3A člen – saj ta 3-A člen velja 
za ustanove in organizacije, ki delajo V KORIST Slovenije IN NE PROTI 
NJEJ. 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Mp/m2019001.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Mp/m2019001.pdf


Državni udar pa je vse kaj drugega kot dejanje v korist Slovenije. 

Krovni dokaz za to, da v Sloveniji poteka državni udar lahko najdete v 
viru [55] v naši študiji. 

 

V upanju, da smo vsaj malo pripomogli z našimi informacijami k reševanju aktualnih 
nesmiselnih dogajanj v svetu, vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za vse, kar se vi 
osebno trudite ozaveščati ljudi in javnost. 

Naj vas vzpodbudimo – ker je s temi dokazi možno doseči hitro razkrinkanje vseh lažnih 
osnov za teror nad državljani, je vredno pregledati prilogo - študija je sicer navidez obsežna, 
ampak če se omejite sprva na tiste vire in poglavja, ki smo jih vam v tem dopisu navedli kot 
pomembna, boste dobili dovolj dober vpogled v dokazni material. Naj še omenimo, da smo pri 
navajanju vseh dejstev uporabljali samo relevantne uradne vire (uradne strani inštitucij, vladne 
strani nekaterih držav,strani EMA,FDA) ,originalne dokumente o substancah, ki so sestavni 
del cepiv (tehnične/varnostne liste proizvajalcev) ipd. 

Samo še ta opomba: ker je gradivo bilo pridobljeno v veliki meri iz interneta, večinoma v 
angleščini, je glede vlaganja kakih tožb ali drugih pravnih vlog na sodišča težava edino v tem, 
da sodišča zahtevajo uraden prevod od zapriseženega tolmača kar pa ni tako poceni za nas, 
fizične osebe. Raziskati bi bilo potrebno, če obstaja kje kak predpis, ki omogoča, da vlagatelj, 
če je v hudi nevarnosti (kar državljani smo zaradi grožnje obveznega cepljenja s kemičnim 
orožjem, ki je v cepivih, in državnega udara), lahko dobi od države povrnjen strošek prevoda. 
Mi smo sicer vse kar je pomembno za razumevanje dokazov prevedli v tej naši slovenski 
verziji raziskave, vendar to ni uradni prevod. Je dovolj dober, nima pa štemplja. 

S spoštovanjem! 

Skupina cepljenih in necepljenih prebivalcev, ki nam ni vseeno za prihodnost. 

Zaenkrat želimo ostati anonimni in upamo, da nas razumete. 

Op.: 

Prilagamo vam našo raziskavo v PDF formatu. Ime Reanalogizacija pomeni, da v njej 
podajamo 

analogije oz. vzporednice ki jih je treba še enkrat pregledati, da bi razumeli vse, kar se nam 
dogaja. 

In hkrati pomeni ponovno vzpostavitev analogne, normalne družbe – brez interneta teles, 
interneta vsega in drugih izumov globalizma (glej vire [43] do [51] v naši študiji.). IoE je opisan 
v viru [44] in v viru [46]. 

Mimi Zajc <mimizajc@yahoo.com> 

To:odprimookna@tutanota.com 

Fri, Oct 7 at 7:29 AM 

Spoštovani, dokler ne bo nekdo podpisal vašega sporočila,  je brezpredmetno, še posebej ker 
sta način in vsebina pisanja meni prepoznavna.   

Lep pozdrav. 

Mag. Mimi Zajc  

odprimookna@tutanota.com 

To:Mimi Zajc 

Fri, Oct 7 at 8:03 PM 

Spoštovana gospa Mimi Zajc! 

Našo skupino sestavljamo v večini žrtve cepljenja in ker smo bili ustrahovani, se ne želimo 
javno izpostaviti. 

Mi smo to isto sporočilo poslali večim aktivistom, ki se tako kot vi borijo za razkrinkanje vseh 
teh laži. 



 

Že prej smo poslali Belisu in gibanju OPS naše tri videe in oni so te naše videe objavljali 
sproti, kot so nastajali. Mi smo tisti, ki smo izdelali vse tri dele Reanalogizacije tekom zadnjih 
treh mesecev, v zadnjem delu pa navajamo res neizpodbitne dokaze, s katerimi bi se lahko 
doseglo odvzem statusa zdravila vsem cepivom. In to bi bila najkrajša rešitev vseh 
problemov, padec ZNB in konec vseh terorjev. 

 

Mi si namreč ne bomo še enkrat pustili vbrizgati teh strupenih topil. Zdaj imamo neizpodbitne 
dokaze 

(od EME) o prisotnosti topil v cepivih. Ko primerjamo naše dokaze s podatki iz Auschwitza, 
vidimo, da smo v vojni in NE v medicinskemu poskusu. 

https://www.auschwitz.org/en/history/camp-hospitals/selections-and-lethal-injections/ 

 

Smo med prvimi na svetu, ki dokazujemo, da cepiva ne morejo nikoli več biti klasificirana kot 
zdravilo. Celo proizvajalec Tonix Pharmaceuticals v SEC poročilu navaja, da so cepiva 
biološko orožje in pove, da so cepiva izdelana s tehnologijo dvojne rabe, kar pomeni s 
tehnologijo, ki lahko služi v civilne in vojaške namene (To je namreč definicija "tehnologije 
dvojne rabe".). 

Povezava: 

https://ir.tonixpharma.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001387131-22-003640/tnxp-
10k_123121.htm#tnxp10k123121b003 

 

Zelo važni so tudi Assessment Reporti od EME, ki omenjajo benzen in druga strupena topila, 
celo primarne halogenoalkane, med katere spada kloroform. Kloroform v telesu razpade na 
HCl in fosgen. Fosgen je bil uporabljen kot bojni strup v 1. svetovnmi vojni. Torej nam ti 
Assessment reporti od EME dejansko ponujajo dokaz, da so cepiva kemično orožje in NE 
zdravilo. 

Benzen so nacisti uporabljali kot metodo likvidacije v taborišču Auschwitz. In EMA omenja 
benzen kot topilo za SM-102. SM-102 pa je sestavina Moderninega cepiva. Hkrati pa Cayman 
Chemical omenja, da je SM-102 topen v kloroformu in je do 15. 9. 2021 imel v dokumentaciji 
napisan kloroform kot 90% sestavine preparata SM-102. V kasnejših verzijah dokumentacije 
pa so napisali, da je topilo etanol, a so pozabili zamenjati nekatere podatke, ki izdajajo pravo 
naravo snovi, naprimer gostoto. Gostota je še vedno 1,48g/ml, kar je gostota kloroforma. To 
njihovo neposrečeno prikrivanje daje zelo jasen znak, če ne že kar dokaz o zločinskih 
namerah izdelovalcev cepiv. 

 

To so le nekatere od veliko važnih informacij iz naše študije, ki jih hočemo posredovati naprej. 

 

Zelo važen je tudi dokument iz Nove Zelandije (Glejte vir [59] v naši študiji). 

Zelo važen, morda najbolj pomemben je tudi vir [58] v naši študiji. 

 

Moramo poudariti, da smo med prvimi na svetu, ki omenjamo oziroma posvečamo pozornost 
topilom v cepivih. 

Topila in proizvajalca Cayman Chemical je opazila tudi Evroposlanka Francesca Donato. 
Povezava: 

https://www.francescadonato.eu/alc-0315-e-vaccino-pfizer-leccipiente-delle-bufale-di-
repubblica/ 

 

Popolnoma se strinjamo z vašimi pobudami in smo imeli samo ta namen, da z dodatnimi 
argumenti pripomoremo k uspehu vašega dela. 

https://www.auschwitz.org/en/history/camp-hospitals/selections-and-lethal-injections/
https://ir.tonixpharma.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001387131-22-003640/tnxp-10k_123121.htm#tnxp10k123121b003
https://ir.tonixpharma.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001387131-22-003640/tnxp-10k_123121.htm#tnxp10k123121b003
https://www.francescadonato.eu/alc-0315-e-vaccino-pfizer-leccipiente-delle-bufale-di-repubblica/
https://www.francescadonato.eu/alc-0315-e-vaccino-pfizer-leccipiente-delle-bufale-di-repubblica/


Hočemo spomniti torej, da ni težko dokazati, da določene korporacije postopno izvajajo 
državni udar v Sloveniji, kar odpre še dodatno možnost - da izvajalcu tega državnega udara 
dokažemo, da nima pravice do uporabe 3.a člena, ker dela v škodo Slovenije. Pogoj, da se 
lahko neka organizacija sploh posluži 3.a člena, je namreč, da je to organizacija, ki dela v 
korist Slovenije.  

Ko se dokaže ničnost tega usodnega 3-a člena za vse, ki delajo proti Sloveniji, bo toliko lažje 
tudi doseči dokončno razveljavitev tega in vseh drugih škodljivih členov v ustavi.  

 

Torej: 

Ker smo bili ustrahovani, se ne želimo javno izpostaviti. Želimo pa naše ugotovitve, še toliko 
bolj, ker so tako neizpodbitne, sporočiti tudi drugim, da bi lahko skupaj našli koga, ki bi izvedel 
še ta zadnji bistveni del dela, pravno izvedbo (tožba ali kakšna druga vloga na pristojne 
organe), ker mi nismo dovolj pravno podkovani in vas kot tudi vse druge, katerim smo to 
poslali, prosimo za pomoč. 

Pomoč bo že vsako posredovanje teh informacij naprej, dokler se ne bo našel kdo primeren 
za dokončanje pravnih zadev. 

 

V pripravi je tudi angleška verzija študije. 

 

Dodajamo še eno važno informacijo kot posredni dokaz: 

Članek na Researchgate - govori o Wireless healthcare: 

Naslov: 

“Recent Progress in Radio-Frequency Sensing Platforms with Graphene/ 

Graphene Oxide for Wireless Health Care System” 

“Nedavni napredek pri platformah za zaznavanje radijskih frekvenc z 

grafenom/grafenovim oksidom za brezžični zdravstveni sistem” 

Povezava: 

https://www.researchgate.net/publication/349912462_Recent_Progress_in_Radio-
Frequency_Sensing_Platforms_with_GrapheneGraphene_Oxide_for_Wireless_Health_Care_
System 

V temu članku je posebej zanimiva tabela z naslovom: “Table 2. Performance 
between graphene and graphene derivatives in gas sensors.”. Omenjen je tudi naslednji 
senzor: 

“ZnO-rGO” . Sodeč po tej tabeli, naj bi ta senzor zaznaval “Chloroform vapor”. Zakaj? 

Po kakšni poti bi lahko kloroform sploh prišel v naše telo? Po naravni poti ne more priti, lahko 
pa edino z biološko-kemičnim orožjem (cepivom). Verjetno so s tem računali, ko so že pred 
leti razvijali senzor za kloroform v človeškem telesu. 
 
Torej še en pokazatelj, da oni ne preizkušajo, ampak imajo že dolgo preizkušene recepte za 
uporabo teh kemičnih orožij. 
 
Še nekaj zgovornih dodatnih povezav iz zgodovine: 

Tukaj je link do zanimive knjige, ki nam kaže, kako se nam zgodovina dobesedno ponavlja 
z enakimi ali podobnimi scenariji, na približno 100 let. 

Knjiga je opremljena s slikovnim materialom in poročili zdravnikov (certified). Izdana je bila 
leta 1912. V poglavju Ausland je vsebina tudi v angleščini. 

NAJPREJ VIDEO PREDSTAVITEV (4 minute): 

https://odysee.com/@plandemiolog2:1/vakcinalno-groblje-svedo%C4%8Danstvo-iz:0 

https://www.researchgate.net/publication/349912462_Recent_Progress_in_Radio-Frequency_Sensing_Platforms_with_GrapheneGraphene_Oxide_for_Wireless_Health_Care_System
https://www.researchgate.net/publication/349912462_Recent_Progress_in_Radio-Frequency_Sensing_Platforms_with_GrapheneGraphene_Oxide_for_Wireless_Health_Care_System
https://www.researchgate.net/publication/349912462_Recent_Progress_in_Radio-Frequency_Sensing_Platforms_with_GrapheneGraphene_Oxide_for_Wireless_Health_Care_System
https://odysee.com/@plandemiolog2:1/vakcinalno-groblje-svedočanstvo-iz:0


 

POVEZAVA DO SAME KNJIGE: 

Včasih je bil link www.tolzin.de/download/Impf- ampak zdaj deluje 
le archiv.tolzin.de/download/ 

Opomba: Tudi v opisu videa na odysee.com je še stara povezava. 

Torej: 

https://archiv.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf 

 

PODATKI O KNJIGI: 

 
Kraj in datum izdaje: Frankfurt a. M. 1912 
Naslov: Impf-Friedhof (ta link trenutno ne deluje) 
Avtor: Hugo Wegener 
Podnaslov: Was das Volk, die Sachverständigen und die Regierung vom 'Segen der 
Impfung' wissen 
Erster Band mit mehr als 36.000 Impfschäden und 139 Abbildungen 
360 Seiten, PDF-Datei, Größe: 50 Megabyte! 

 

KRATEK OPIS VSEBINE: 

Knjiga govori o poškodbah in smrtih po cepljenju (36.000 Impfschäden). V knjigi najdemo 
kratka poročila o žrtvah cepljenja (v letih pred 1912) in njihove podrobnejše podatke. 

Poročila so opremljena tudi s slikami, ki jasno pokažejo resnost poškodbe. 

Knjiga je sicer v nemščini, ampak na straneh od 276 do 297 (po PDF številčenju) se nahaja 
poglavje Ausland, kjer najdemo tudi veliko poročil v angleščini. 

Sploh ni potrebno, da človek prebere knjigo v celoti, če jo samo preletiš, je točno videti, da se 
skoraj do pikice ponavlja scenarij 100 in več let starega dogajanja. 

Zgodovina je torej očitno ciklična. 

 
 
Še dve povezavi do gradiva o nazalnih in oralnih cepivih: 

Purdue University , profesor Kinam Park: 

https://www.ipph.purdue.edu/faculty/kpark 

http://kinampark.com/ 
 
 
V priponki vam pošiljamo še naše zadnje ugotovitve. Lahko bi tej priponki rekli tudi 
Reanalogizacija 5. 
Iz vsebine v priponki je razvidno, kdo iz one strani Atlantika je že leta 2001 načrtoval prav to, 
kar se nam dogaja sedaj. 
Pozornost smo posvetili tudi maskam, ki so očitno ključen del njihovega načrta. 
Zgovorna novica: 
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/166086/etc-group-canada-jim-thomas-david-
azoulay-ciel-center-for-international-environmental-law-coronavirus-europes-problem-with-
toxic-face-masks-does-ursula-von-der-leyen-even-know-what-she-has-been-inhal 
 
Če podatke iz časnika Brussels Times primerjamo z Nasinim dokumentom iz leta 2001, lahko 
opazimo eno podobnost. Namreč, Nasin dokument omenja "Binary agents distributed via 
imported products (Vitamins, Clothing, Food)" in "Binary Bio [via (imported 
Vitamins/Clothing,etc., food supply(s)]". 
 
Povezava (arhivirana) do Nasinega dokumenta: 

http://www.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf
http://archiv.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf
http://odysee.com/
https://archiv.tolzin.de/download/Impf-Friedhof.pdf
http://www.findefux.de/download/Impf-Friedhof.pdf
https://www.ipph.purdue.edu/faculty/kpark
http://kinampark.com/
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/166086/etc-group-canada-jim-thomas-david-azoulay-ciel-center-for-international-environmental-law-coronavirus-europes-problem-with-toxic-face-masks-does-ursula-von-der-leyen-even-know-what-she-has-been-inhal
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/166086/etc-group-canada-jim-thomas-david-azoulay-ciel-center-for-international-environmental-law-coronavirus-europes-problem-with-toxic-face-masks-does-ursula-von-der-leyen-even-know-what-she-has-been-inhal
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/166086/etc-group-canada-jim-thomas-david-azoulay-ciel-center-for-international-environmental-law-coronavirus-europes-problem-with-toxic-face-masks-does-ursula-von-der-leyen-even-know-what-she-has-been-inhal


https://web.archive.org/web/20031224161719/http://www.dtic.mil/ndia/2001testing/bushnell.pd
f 
 
Vsekakor tematika mask in nazalnih cepiv zahteva še kar nekaj raziskovanja. Ampak že te 
informacije 
nam povejo dovolj o kompleksnosti njihovih načrtov in njihovi zlonamernosti. 
 
Lepo vas pozdravljamo 
 
Skupina cepljenih in necepljenih, ki jim ni vseeno za prihodnost. 

Mimi Zajc <mimizajc@yahoo.com> 

To:odprimookna@tutanota.com 

Fri, Oct 7 at 10:11 PM 

Takole,  glede na to  da približno ali celo dobro vem kdo se skriva za objavami, sloga se ne da 
skriti, me brišite iz vaših mailing list. 

 

Stvari, ki jih razlagate jaz razlagam skoraj tri leta. 

 

Dovolj je vaših manipulacij. 

 

Lahko noč  če lahko mirno spite. 

 

Mag. Mimi Zajc  

 

https://web.archive.org/web/20031224161719/http:/www.dtic.mil/ndia/2001testing/bushnell.pdf
https://web.archive.org/web/20031224161719/http:/www.dtic.mil/ndia/2001testing/bushnell.pdf

