Vakcíny a léky proti Covidu-19 a podvody s nimi spojené
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Organizace kanadských lékařů, „Kanadská společnost Covidové péče“ (Canadian Covid Care
Alliance), která má více než 500 členů, z nichž všichni jsou buď lékaři, vědci, nebo pracovníci
v lékařství právě dokázala, že farmaceutický gigant Pfizer manipuloval výsledky testů, aby
mohly být jejich injekce proti Covidu povoleny kontrolní organizací FDA.
Pfizer nejen že při testech nepostupoval podle předepsaných směrnic a nedodržoval
bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy, ale jimi zveřejněná 95% účinnost těchto očkování
nebyla vůbec ničím podložena. Skutečná účinnost byla pouhých 0,84%. Také to, že pokusy na
zvířatech byly vynechány, nesvědčí o profesionálním přístupu.
Lidé, kteří se prvním testům podrobili, měli být správně rozděleni na dvě skupiny, jedna
očkovaná, druhá neočkovaná. Rozdělení mělo být tajné a ani účastníci testu, ani lékařský
personál neměli vědět kdo ke které skupině patří. A zatím bylo rozdělení běžně známo a
kontrolní skupina, což jsou ti, kteří měli dostat destilovanou vodu namísto očkování, měli
možnost se nechat naočkovat. A protože toho všichni využili, pak nebyla kontrolní skupina
žádná a nebylo možno s ní očkované porovnat. To rovněž odstranilo možnost dlouhodobého
srovnání, které mělo být zveřejněno ve 2023.
U testovaných byla po očkování rovněž zjištěna zvýšená úmrtnost a náchylnost k nemocem, což
nesvědčí o účinnosti očkování. Pfizer použil k testování mladé lidi, kteří většinou očkování
nepotřebují a snadno se vypořádají se zápornými vedlejšími vlivy injekce, namísto lidí starších,
anebo těch, kteří mají jiné, přídavné nemoci.
Testující vůbec nepátrali po účinnosti injekcí proti chřipce samotné. Také neporovnávali, jestli
očkovaní mají méně nemocí a úmrtí než neočkovaní. Bylo poměrně málo testovaných a protože
byli převážně mladiství, to udělalo Pfizerovy testy prakticky bezcenné a nepoužitelné jako
podklad pro povolení pro jeho administraci a rozšiřování do celého světa.
Podle nově uvolněných Pfizerových dokumentů vyšlo najevo, že 1 223 testovaných z celkového
počtu 42 086, zemřelo do 28 dnů po vpichu. To jsou 3% z celku, takže úmrtnost na Pfizerovy
injekce je vyšší, než úmrtnost na chřipku, proti které byly navrženy. 19 582 testovaných mělo
zdravotní následky, ze kterých se později léčili, anebo se právě vyléčili. 11 361 se z těchto
následků nikdy nevyléčilo a 520 mělo trvalé následky. Když tato čísla sečteme dohromady a
přidáme k nim 9 400 těch, o kterých se neví, jak dopadli, tak zjistíme že nebyli vůbec žádní, kteří
by na tento vpich neměli škodlivou reakci. To je velice znepokojující.
Když to shrneme, tak toto očkování je jedno z nejméně účinných, jaké kdy na trhu bylo a úměrně
tomu je nebezpečné. To, že zabilo přes tisíc lidí během jednoho měsíce, to mělo být rozhodně
bráno v úvahu a očkování mělo být zakázáno. Dříve, v minulosti, byly zakázány léky, očkování a
procedury kvůli daleko menšímu množství škodlivých vlivů, anebo úmrtí. Tak jak je možné, že
v současné době nevadí tolik ublížení na těle, na zdraví a úmrtí, očkováním způsobené? Nevadí
to, protože to byl jeho skutečný, před námi utajovaný účel: zabít co nejvíc z nás. Je to genocida,
nic jiného než záměrná genocida.

Úplatky lékařům
Pfizer šel dokonce tak daleko, že nabízel úplatky lékařům a vědeckým pracovníkům, kteří jeho
injekcím odporovali a veřejně upozorňovali na jejich škodlivost. Kanadský lékař Dr. Paul
Alexander říká, že mu byl nabídnut jednorázově milion dolarů a 50 000 dolarů měsíční plat za to,
že přestane varovat před těmito injekcemi. Dr. Alexander to odmítl, i když kvůli opozici proti
těmto jedům, měl podstatně zkrácený příjem.
Říká, že „Tyto vakcíny, Pfizer, Moderna a ty další, jsou kriminální … Pfizer a také FDA dobře
věděli o 1223 úmrtích hned zpočátku, ale zakryli to před veřejností … doufali, že to budou mít
možnost utajovat ještě celých 75 let.“
Současný soud proti Pfizerovi v Americe, který si informace o testech vyžádal, vyústil v pokutu
2,3 miliard dolarů za podvodnou propagaci jejich očkování. Pfizer se rovněž přiznal
k podplácení lékařů a vládních činitelů v osmi zemích světa. A nejen to, upláceli i samotnou
FDA, čehož důkazem je platba ve výši 2,8 milionů dolarů této organizaci, za uvolnění jejich
očkování do oběhu. Některé vlády dokonce vyplácely lékařům příplatky za každého očkovaného,
což asi platil Pfizer a ostatní výrobci. Pfizer má celkově velmi nepěknou historii, kdy – kromě
mnoha jiného – používali děti z Nigerie na pokusy, aniž by to sdělili jejich rodičům. Ze 200 dětí
jich 11 zemřelo a velká část těch, co zbyli, utrpěla mozkové poruchy a selhání orgánů.
Moderna také nemá čisté svědomí
Nedávno se vyneslo, že průzkumem Covidu bylo zjištěno, že látka, vydávaná za virus byla
opravdu vyrobena v laboratoři a že obsahala úlomek DNA, který má stejnou sekvenci jako je ta,
kterou Moderna patentovala tři roky před začátkem Covidu. Tehdy to byla údajně součást jejich
výzkumu rakoviny. Není přesně řečeno, jestli tento úlomek měl rakovinu léčit, či způsobovat.
Ředitel firmy Moderna, Stéphane Bancel na toto zjištění řekl, že je možné, že ta část unikla
nějakým způsobem z laboratoře. „Lidský omyl je možný,“ prohlásil. „Wu-chan pracoval na
výrobě biologické zbraně a na změnách genů a pak tam měli nehodu.“ Jenže „nehoda“ v těchto
laboratořích je prakticky nemožná. Protože jednají s nebezpečnými materiály, pracovní
podmínky a předpisy jsou tak přísné, se něco takového nemůže stát. A co měl jejich úlomek
DNA co dělat ve Wu-chanu? Takže přiznávají, že se podíleli na vývoji biologické zbraně?
Očkovaní dostanou Covid jako první
A teď ještě americké CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) přiznává, že očkovaní mohou stále
ještě dostat Covid, když přijdou do styku s touto infekcí. (Tak na co pak byla ta očkování?!)
Psychiatričtní pacienti dostanou Covid ještě snadněji. Není známo, co je důvodem zvýšené
infekčnosti psychiatrických pacientů – snad léky, které používají?
Americká mega lékárna „Walgreens,“ dělala svůj vlastní výzkum výskytu covidové chřipky u
očkovaných. Tento potvrdil, že nejmenší procento výskytu nemoci je u neočkovaných. A ten
nejvyšší výskyt je u těch, kteří byli očkováni třikrát. Podle nich, ta nejrozšířenější varianta
Covidu je omikron a předtím to byla delta. Jak to dokázali zjistit není jasné, když uvážíme, že
PCR testy jsou naprosto nefunkční.

Mnozí si mohou myslet, že injekce samotné obsahují infekci. To je možné, ovšem rovněž je
známo, že injekce proti Covidu zničí imunitu očkovaného a s takto sníženou imunitou je možno
dostat každou nemoc. Údajně mají třikrát očkovaní pouze nějakých 10% své bývalé imunity.
A zatím vlády nenápadně šeptají do světa pravdu
Zatím co jsme všichni sledovali cirkusové představení na Ukrajině, strhávali roušky a
zaměňovali je za ukrajinské prapory, vlády v tichosti vydávaly důležité informace a tajně
doufaly, že si jich nikdo nevšimne. To, co bylo dáváno ven potvrzuje, že očkovaní mají naprosto
zničený imunitní systém, neboli že mají AIDS. Kromě toho trpí zvýšeným množstvím protilátek,
což je nebezpečná situace, která může být i smrtelná.
Už to, že je 1 145% až 33 715% nárůst rakovin a jiných nemocí, včetně nejrůznějších infekcí
ukazuje na to, že je něco hodně v nepořádku.
Je známo, že některé léky jsou schopny způsobit AIDS, což je akronym pro „Získaný syndrom
nedostatečné imunity“ (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Tuto skutečnost potvrzují
informace, publikované Veřejným zdravotním systémem Skotska, „Ministerstvem zdravotnictví
Nového Zealandu, vládou Kanady, Zdravotní agenturou Velké Británie, a americkým Centrem
pro kontrolu nemocí (CDC). V současné době je očkování proti Covidu-19 přidáno na seznam
léků, které AIDS způsobují.
Očkovaní také umírají
Očkování bylo vždy, i v historii, považováno za „soft kill,“ neboli měkké (nenápadné) zabíjení.
Kterýsi eugenik dokonce prohlásil, že je to ‚největší lidský úspěch.‘ A je to pravda, vakcíny byly
vždycky největší úspěch globalistů. Farmaceutické firmy z nich bohatly, zatím co my, obyčejní
lidé, ignoranti kvůli nedostatku informací, jsme je nechali dávat i našim vlastním dětem.
Právník Todd Callender, který je ředitelem velké americké pojišťovny říká, že úmrtnost mezi
očkovanými na nejrůznější nemoci stoupá neuvěřitelným tempem. V Americe dochází
k navýšení úmrtnosti na 84% (499 132 mrtvých v 2021) a vznik nemocí je o 1 100% vyšší.
Vzhledem k narůstající zhoubné účinnosti pokusné vakcíny je v r. 2022 očekáván 5 000% nárůst
úmrtí, což představuje 25 455 730 očkovaných pouze ve Spojených státech.
Takže můžeme očekávat, že všichni očkovaní zemřou do r. 2025. To je rovněž předpovídáno na
internetové stránce deagel.com, jak již bylo psáno v jednom z předešlých článků.
Na příklad, od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022 zemřelo v Anglii celkem 784 132 očkovaných na
nejrůznější nemoci, zatím co neočkovaných zemřelo 103 234, jak oznamuje nezávislá organizace
„Kancelář národních statistik“ (Office for National Statistics).
Sportovci houfně umírají
V období mezi březnem 2021 a březnem 2022 zkolapsovalo na celosvětovém sportovním poli
více než 770 sportovců. Většina z nich dostala srdeční mrtvici, i když jejich průměrný věk byl 23
let. Že neměli nic v nepořádku se srdcem dříve, je víc než zjevné, protože kdyby to byl ten
případ, tak by nedokázali sportovat.

Britský fotbalový a sportovní hlasatel Matt Le Tissier přiznává, že ještě nikdy nezažil něco
podobného. On sám hrál fotbal 17 let a za celou tu dobu viděl pouze jednoho člověka, který měl
potíže s dýcháním a držel se za srdce. To, co se dělo vloni bylo prostě neuvěřitelné. Sportovci
z nejrůznějších sportovních odvětví padali na zem, mnozí mrtví.
„To by mělo být náležitě vyšetřováno,“ říká. A tak ztratil kvůli svým názorům zaměstnání.
Léky proti Covidu také zabíjí
Remdesivir, což je dnes hlavní lék proti Covidu, uznávaný a doporučovaný jako léčba pro
nemocnice, způsobuje zranění orgánů a často smrt. Přesto, že americké FDA tuto věc povolilo
k použití i pro děti od 1 měsíce stáří, je to velice nebezpečná droga, o které se nedá napsat „lék.“
Je zvláštní, že Remdesivir (vyrábí ho firma Gilead) byl povolen na základě mnohem nižších
požadavků, než je stanoveno. Běžně je k povolení léku nutno prokázat jeho bezpečnost a
účinnost. Remdesivir byl nahonem povolen na bázi zcela malé studie. Až teprve později, velká
studie 5000 lidí prokázala jeho neúčinnost, ale na to už nebyly brány ohledy.
Další proti-Covidový lék je Paxlovid, který škodí na játra, může způsobovat vysoký tlak, průjmy
a žaludeční potíže, bolesti svalů, alergické reakce a po doužívání může způsobovat infekce.
Molnupiravir (Lagevrio) zase způsobuje rakoviny a vrozené vady a může urychlit mutaci viru
přímo v těle pacienta, což vede ke vzniku nových a proti lékům odolných druhů.
Jak píše Dr. Joseph Mercola, zatím se všecky léky proti Covidu ukázaly doslova zhoubné. Přes
jejich nespornou škodlivost je nemocnice stále používají, snad proto, že za to dostávají příplatek.
Ale také mohou používat jen to, co je od FDA „povoleno,“ taky aby vyhovovali požadavkům
pojišťoven. Nemohou si dovolit jednoduše předepsat pacientovi něco zcela jiného, předtím
nepovoleného, nebo dokonce pokusného.
Možná ještě horší než smrt
80 let stará léčitelka a intuitiv (citlivec) byla velice znepokojena tím, co zjistila u třech
zákazníků. Protože určuje zdravotní stav podle energetického pole člověka, zkoušela toto zjistit u
těchto tří a nemohla vůbec žádné najít. Dokáže vidět všecky nemoci, nádory, i nehody, kterým
byli tito lidé vystaveni, ale energetické pole u nich najít nemůže. Takže oni jsou sice zdánlivě
živí, ale ve skutečnosti jsou mrtví. Nemají žádnou auru.
Byla z toho zoufalá, myslela si, že ztrácí schopnosti a pak zjistila společného jmenovatele:
všichni tři byli očkováni.
Stejné zkušenosti měl 70 let starý masér, taky intuitiv. Napřed obviňoval sám sebe, že je s ním
něco v nepořádku, než pochopil, že tito lidé byli všichni očkováni. To jim zničilo energetické
pole. Co to znamená? No – nic dobrého. Spirituálně jsou mrtví.
Jistý člověk se musel nechat proti svému přesvědčení očkovat, protože byl k tomu donucen
v zaměstnání. Když přišel domů, nemohl se manželce podívat do očí. Skoro týden si před ní
zakrýval oči, až se ho nakonec zeptala, o co jde. „Nemohu se na tebe dívat, protože můj mozek je
odpojen od srdce,“ řekl.

Tyto zločiny musí být potrestány
To všecko jsou zločiny proti lidstvu, které by měly být potrestány. Veškeré lži, zkreslování a
manipulace statistických údajů, to všecko by mělo být soudně projednáno, zhodnoceno a viníci
potrestáni. Dnes víme, že farmaceutické firmy jsou imunní proti soudům, v případě ublížení
jejich vakcínami. Ale když je jim prokázán podvod, ať už podvod reklamní, výrobní, či jiný, pak
tuto imunitu ztrácejí.
Spravedlnost vyžaduje potrestání viníků. A dále je nutno vytvořit vzor pro případ, že by se
v budoucnu podobné pokusy opakovaly, aby nebyly nejmenší pochybnosti, jak s provinilci
zacházet. Něco takového rovněž zajistí, že se ani nikdo nebude o podobný podvod pokoušet.
Hromadné nadrogování celosvětové populace pod nejrůznějšími vyděračskými pohrůžkami
nemůže být trpěno. Něco takového nemá v civilizované lidské společnosti místo. Nemůžeme
dovolit vládě a velkým korporacím, aby na nás nanutili pokusnou terapii pod hrozbou ztráty
zaměstnání, bráněním v přístupu ke společenským událostem a kvůli jakýmkoliv jiným
důvodům. Kdybychom jim něco takové trpěli, pak můžeme očekávat, že přijdou další akce
stejného druhu a každá z nich bude horší, než ta předešlá.
Dr. Vernon Coleman přidává svůj hlas a volá po potrestání lékařů, kteří tyto injekce lidem
dávali. Od lékařů čekáme jakousi znalost a informovanost. V tomto případě lékaři sami nevěděli
co je v těch injekcích (a neví to dodnes) a přesto nám je nutili, aniž by se namáhali pátrat po
skutečných informacích. Také pacientům nevysvětlili o co jde, že jsou to pokusné injekce, nikdo
neví co způsobí, a hlavně: že nejsou to stejné, na co jsme byli dříve zvyklí.
Už podle názvu „mRNA injekce“ přece museli ve svých vzdělaných hlavách rozpoznat, že jde o
genetickou manipulaci a ne o očkování proti nějaké obskurní chřipce.
Podle Dr. Colemana by měli být lékaři a zdravotní pracovníci, kteří nás očkovali souzeni jako
váleční zločinci. Za zradu nás všech byli odměňováni vysokými příplatky za každého
očkovaného a tak se neváhali provinit proti přísaze, kterou kdysi skládali a naočkovali nás těmi
nejhoršími jedy, jaké je možno sehnat.
Urážka, vmetená do tváří nám všem
V prosinci 2021 se Dr. Anthony Fauci vyjádřil, že když bývalý President Trump přirovnal Covid
k obyčejné chřipce, že to nebyla pravda. A o rok později řekl přímo v televizi, ve vysílání CBS
zpráv, že „Američané budou muset jednat s Covidem-19 stejným způsobem, jako s chřipkou.
Někdy to bude silnější chřipka, někdy slabší.“
To stejné řeklo několik vedoucích osob státní organizace FDA, včetně hlavního šéfa Roberta
Califfa. Podle nich, Američané teď musí brát Covid-19 jako každou jinou nemoc horních cest
dýchacích, čili jako chřipku. Covid prý s námi bude velmi dlouho; musíme si na něho zvyknout.
A správná vakcína bude vždycky k dispozici, aby bylo možno předejít dalším epidemiím.
Ta nejlepší vakcína je žádná vakcína. Zradili nás jednou, zradí nás pokaždé.

