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Detroit TV pyytää tarinoita COVIDiin kuolevista
rokottamattomista – mutta saa yli 180 000

vastausta rokotteen vammauttamista ja
tappamista

Detroit TV Asks For Stories Of Unvaxxed Dying From COVID –
Gets Over 180K Responses Of Vaccine Injured And Dead Instead
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“Tosiasioita ei voi salata.”

Kaikki tiesimme, että tämä on tulossa. Et voi piilotella sitä loputtomiin. He 
voivat valehdella, he voivat manipuloida ja he voivat sensuroida vain niin 
kauan, kunnes se kaikki tulee valoon (Luukas 8:17).

Health Impact News raportoi: Paikallinen Detroit -TV pyytää tarinoita COVIDiin 
kuolevista rokottamattomista --  sensijaan saa yli 180 000 vastausta rokotteiden
vammauttamista ja niihin kuolleista. 

Valtamedian narratiivi, että rokottamattomat ihmiset ovat täyttämässä sairaalat 
ja kuolemassa COVID -tautiin, on nopeasti hajoamassa, ehkä nopeammin kuin 
he odottivatkaan.
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WXYZ TV -kanava 7 Detroitissa pyysi viime perjantaina katsojiaan Facebook-
sivullaan lähettämään heille viestin, jos ovat menettäneet läheisensä COVID-
19:n vuoksi, koska tämä kieltäytyi ottamasta jotakin COVID-19-rokotteista.

Tämä on selvä osoitus, että he ovat käymässä epätoivoisiksi yrittäessään 
löytää näitä  tarinoita ja heidän on vaikea löytää niitä.

En tiedä, saivatko he yhtään tällaista tarinaa suorana viestinä, mutta julkaisu 
heidän Facebook -sivullaan oli tämän päiväiseen julkaisuun mennessä saanut 
yli 182 000 kommenttia, ja ne kaikki näyttävät olevan kommentteja niiltä, jotka 
ovat menettäneet COVID -pistoksen saaneita läheisiään sekä kommentteja, 
joissa heiltä kysytään, miksi he eivät käsittele tätä tarinaa.

Kävin läpi useita kymmeniä kommentteja, mutta en löytänyt yhtään, jossa olisi 
sanottu, että joku olisi menehtynyt COVIDiin kieltäydyttyään COVID-19-
pistoksesta.

Ihmiset, jotka on vaiennettu ja sensuroitu Facebook'issa ja muilla Big Tech 
-alustoilla, käyttivät tilaisuutta jakaa kertomuksiaan. On hämmästyttävää, että 
Facebook jätti ne näkyviin, mutta senjälkeen, kun niin monet olivat 
kommentoineet, se luultavasti olisi ollut vielä isompi juttu, jos he olisivat 
poistaneet viestin kommentteineen. 

Mietin mitä WXYZ tekee nyt? Tekevätkö he sen, mitä useimmat 
valtamediayhtiöt tekevät lähes rajattomilla resursseillaan, jotka ovat peräisin 
heidän miljardööri Wall Street -omistajiltaan, jotka lähes kaikki ovat kytköksissä
lääketeollisuuteen ja menevät vain ulos ja palkkaavat näyttelijöitä tekemään 
tarinaa ja laittavat niitä näytteille? 

Katso video: https://rumble.com/embed/vd298n/?pub=hw409   
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