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Medzinárodná varovná správa o COVID-19 
Spojení zdravotnícki odborníci
Lockdown a «globálny vedecký podvod nebývalých rozmerov»

Upozorňujeme našich čitateľov na 
toto dôležité medzinárodné 
vyhlásenie zdravotníckych 
pracovníkov, lekárov a vedcov, 
ktoré bolo zaslané vládam 
tridsiatich krajín.

Nasleduje kompletný text, ktorý 
bol zaslaný vládam.

Odkaz na pôvodný dokument: Veľmi urgentné: Medzinárodná varovná správa            
o COVID-19:  Very Urgent : International Alert message about COVID-19 

Zoznam vlád, ktorým bol list zaslaný, nájdete tu. See here for list of governments 

Text obsahuje citácie významných vedcov a zdravotníckych pracovníkov

Súvisiaci dokument zdravotníkov (verzia PDF nahraná do GR – Global Research):     
Related Health Professionals Document  (pdf version uploaded to GR) 
 
Vybraté najdôležitejšie závery

Zostaňte doma, zachránite životy »bola čistá lož.

Odstrániť tieto nezákonné, nevedecké a nehygienické opatrenia: zákaz pohybu 
(lockdownu), povinné masky pre zdravé osoby,  sociálny odstup na jeden alebo 
dva metre.

Zákaz sociálnych kontaktov zabil nielen veľa ľudí, ale zničil aj fyzické a duševné
zdravie, ekonomiku, vzdelanie a ďalšie stránky života.

V skutočnosti priebeh vírusu  [koronavírusu] nie je ovplyvňovaný  sociálnymi 
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opatreniami [uzamknutie, masky na tvár, zatvorenie reštaurácií, zákaz 
vychádzania “

Keď štát vie čo je najlepšie a porušuje ľudské práva, sme na nebezpečnej ceste.

Odstraňte svojich odborníkov a poradcov, ktorí majú väzby alebo konflikt 
záujmov s farmaceutickými spoločnosťami:

Zastavte očkovacie kampane a odmietnite podvod s pseudo-zdravotným pasom, 
ktorý je v skutočnosti politicko-komerčným projektom.

***
Sme medzinárodný kolektív zdravotníckych profesionálov: Spoločnosť zdravotníckych
profesionálov, je nás viac ako 1500 členov, (vrátane profesorov medicíny, lekárov 
intenzívnej starostlivosti a špecialistov na infekčné choroby) z rôznych krajín Európy,
Afriky, Ameriky, Ázie a Oceánie, 26.augusta 2020 sme adresovali vládam a občanom 
krajín po celom svete varovnú správu týkajúcu sa vypuknutia nákazy COVID.

Najprv začnime závermi správy Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 
2010 o riadení epidémie H1N1:

„Parlamentné zhromaždenie je znepokojené spôsobom, akým sa s chrípkovou 
pandémiou H1N1 zaobchádza, a to nielen zo strany Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO), ale aj zo strany príslušných zdravotníckych orgánov na 
úrovni Európskej únie i na vnútroštátnej úrovni. Zvlášť znepokojujúce sú 
niektoré dôsledky prijatých rozhodnutí a poskytovaných rád, ktoré viedli k 
narušeniu priorít služieb verejného zdravotníctva v celej Európe, plytvaniu 
veľkým objemom verejných peňazí a tiež neopodstatneným vyvolávaním 
paniky a strachu zo zdravotných rizík ... boli zistené veľmi vážne nedostatky  
ohľadom transparentnosti prijímania opatrení proti pandémii, ktoré vyvolávali 
obavy z možného vplyvu farmaceutického priemyslu na niektoré z hlavných 
rozhodnutí ... neregulovaný alebo tajný lobing môže byť nebezpečný a môže 
narušiť demokratické zásady a riadne spravovanie verejných veci ».

Vedzte, že rovnaké chyby urobené pri H1N1 sa teraz opakujú počas epidémie 
COVID. Ste obeťami najväčšieho zdravotníckeho podvodu 21. storočia, ktorý sa 
týka skutočného nebezpečenstva vírusu, prijímaných opatrení, počtov osôb, testov 
a liečenia. Rovnaké techniky manipulácie boli použité počas epidémie H1N1, 
alebo vo vojne v Iraku. Odborníci, profesori medicíny, ako aj vedecké a lekárske 
kolektívy začali na to ostatných upozorňovať už v marci 2020.

Väčšina krajín sveta (okrem zriedkavých prípadov ako: Švédsko, Bielorusko alebo
Tanzánia) bez rozmýšľania iba napodobňovali a slepo nasledovali ostatné.

Táto epidémia je zveličovaná, dramatizovaná a inštrumentalizovaná zločincami, 



ktorí ju zneužívajú na dosiahnutie ekonomických, politických aj ideologických 
cieľov a programov, ktoré sú škodlivé pre ľudstvo, a my vám to dokážeme. Tento 
globálny podvod musíte rýchlo zastaviť (pretože to predstavuje vážne 
nebezpečenstvo pre vašich obyvateľov a vašu krajinu z hľadiska zdravia, 
hospodárstva, vzdelávania, ekológie a ľudských práv) okamžitým prijatím 
nasledujúcich opatrení:

1-Zrušte všetky obmedzenia
Odstráňte tieto nezákonné, nevedecké a nehygienické opatrenia: lockdown, 
povinné nosenie masiek pre zdravých ľudí, sociálny odstup jeden či dva metre. 
Tieto šialené a hlúpe opatrenia sú bludárstvom vymysleným v roku 2020, 
ktoré neexistujú v medicíne ani vo verejnom zdravotníctve a nie sú založené 
na žiadnych vedeckých dôkazoch.

Takto nezvládneme túto nákazu:

– «Svet sa zbláznil » s uzavretím sa pred koronavírusom, ktorý «nalietava do 
tváre, čo sme sa dozvedeli zo zmanipulovaných vírusových pandémii» (Dr. 
Anders Tegnell, hlavný epidemiológ Švédska, 24. júna 2020).

– «Zdá sa, že miera úmrtnosti na infekciu je približne rovnaká ako v prípade 
chrípky, ale takéto drastické opatrenia, keď sme mali chrípkové pandémie, sme 
nikdy predtým nezaviedli. A nemôžeme s nimi žiť ďalšie roky» (Prof. Peter 
Gøtzsche, 1. decembra 2020).

– «Rozhodnutie o nosení masiek, ako opatrenie lockdownu...nie je založené 
na vedeckých údajoch…» (prof. Didier Raoult, 24. júna 2020).

– «Prirodzený priebeh vírusu [koronavírus] nie je ovplyvnený sociálnymi 
opatreniami [uzamknutie, uzatvorenie sa, masky na tvári, zatvorenie reštaurácií,
zákaz vychádzania atď.]… Uzamknutie nespôsobilo pokles prípadov… Pokiaľ 
ide o zatvorenie reštaurácií, ktoré mali v nich zavedené veľmi prísne 
zdravotnícke protokoly ... samozrejme, nemôžem tomu nijak zabrániť ... vôbec 
to neovplyvnilo epidémiu ... Uzamknutie nič nezmenilo ... » (Prof. Philippe 
Parola, 3. decembra 2020).

– «Neexistujú žiadne vedecké dôkazy na podporu katastrofálneho pravidla 
dvoch metrov. Nekvalitný výskum sa používa na ospravedlnenie politiky s 
obrovskými dôsledkami pre nás všetkých » (profesori Carl Heneghan a Tom 
Jefferson, 19. júna 2020).

– «Groteskné, absurdné a veľmi nebezpečné opatrenia ... hrozný dopad na 
svetovú ekonomiku ... sebapoškodzovanie a hromadná samovražda ...» (prof. 
Sucharit Bhakdi, marec 2020. V tom čase tiež poslal list nemeckej kancelárke 



Angele Merkelovej ).

Navyše, tieto tyranské opatrenia porušujú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv v  
článkoch 3, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 a Dohovor UNICEF o právach 
dieťaťa v článkoch: 28, 29, 32, 37.
- «Keď to štát vie najlepšie a porušuje ľudské práva, sme na nebezpečnej ceste. 
Pandémia viedla k porušeniu základných ľudských práv ... Neexistuje najmenšia 
etická analýza, či to oprávnené. Nie je.» (Prof. Peter Gøtzsche, 4. decembra 
2020).

Nútenie ľudí, ktorí nie sú chorí, nosiť masky, je nielen kacírstvo, ale je škodlivé aj 
pre zdravie a ekológiu a je formou zlého zaobchádzania:

- «Diktatúra masiek úplne neopodstatnená» (Prof. Christian Perronne, 22. 
septembra 2020).

- «Zákaz vychádzania ... bol použitý počas nemeckej okupácie, keď milícia a 
gestapo chodili po domoch. A teraz nás bude navštevovať polícia, aby sme zistila 
či je za stolom viac ako šesť ľudí! Čo je to za šialenstvo?!» (Prof. Christian 
Perronne, 15. októbra 2020).

- «Každú zimu sú v Paríži  postele na JIS úplne obsadené. Prepravujeme pacientov
... každú zimu, za normálnych okolností» (Prof. Bruno Mégarbane, anestéziológ 
a lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti, 27. septembra 2020)

 „Ani v jednej z 2 vĺn ... nebola žiadna JIS zaplnená, je to podvod!» (Prof. 
Michaël Peyromaure, 18. januára 2021

 2- Otvorte ekonomiku, školy, univerzity, leteckú dopravu     
     a zdravotnícke zariadenia.

3 - Odstráňte svojich odborníkov a poradcov, ktorí majú 
     väzby alebo konflikt záujmov s farmaceutickými 
     spoločnosťami

V správe Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 2010 o riadení 
epidémie H1N1 sa tiež uvádza:

«Zhromaždenie vyzýva orgány verejného zdravotníctva na medzinárodnej, 
európskej a vnútroštátnej úrovni - najmä WHO - ... aby zabezpečili, že všetky 
osoby, ktoré sú v konflikte záujmov, boli vylúčené z citlivých procesov 
prijímania rozhodnutí».



Odborníci z krajín, ktorí pretlačili tieto úplne bludárske opatrenia, sú buď ich 
pomocníkmi, ignoranti alebo sú korumpovaní farmaceutickým priemyslom.

4 - Požadujte medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie, aby 
boli osoby zodpovedné za tento podvod súdené.

 Dňa 1. októbra 2020, nemecký právnik Reiner Fuellmich oznámil, že 
medzinárodná sieť právnikov bude viesť súdny spor proti najväčšiemu 
porušovania práva vôbec:

„Opatrenia proti Corone spôsobili a naďalej spôsobujú také ničivé škody na zdraví
a ekonomike svetového obyvateľstva, že zločiny  spáchané (...) WHO musia byť 
právne kvalifikované ako skutočné zločiny proti ľudskosti, ako sú definované v 
paragrafe 7 medzinárodného trestného zákona».

Uviedol tiež, že sa to musí nazývať „korónový škandál a osoby zodpovedné za to 
musia byť trestne stíhané a žalované za škody spáchané na občanoch“. 
Vyšetrovanie sa musí okrem iného zamerať na Bruce Aylwarda (epidemiológ, 
WHO) a Neil Fergusona ( epidemiológ, ICL - Professor Neil Ferguson - 
Imperial College London).

- 10. januára 2021:  Zaslaný list  napísaný právnikmi do novín The Sun, členom 
parlamentu, aktivistom za ľudské práva a bývalým generálom vzdušných síl USA,
bol adresovaný FBI a MI-5, ďalej  bezpečnostným službám v Kanade, Nemecku a 
Austrálii, v ktorom autori hovoria:

«V tomto liste žiadame, aby bolo začaté a / alebo urýchlené federálne vyšetrovanie
týkajúce sa vedeckej diskusie o dôležitých politických rozhodnutiach počas krízy 
Covid-19. V priebehu našej práce sme zistili problémy potenciálne - 
kriminálnej povahy, a domnievame sa, že toto vyšetrovanie je nevyhnutné na 
zabezpečenie toho, aby boli záujmy obyvateľov riadne zastúpené tými, ktorí 
presadzujú určité politiky súvisiace s pandémiou».

Výzva v liste, ktorá bola «po riadnom zvážení vyhlásená .....s cieľom  
"ochudobniť" národy, ktoré ju uskutočnili»

Ojedinelé krajiny ako Švédsko, Tanzánia alebo Bielorusko - ktorým je možné 
gratulovať - odmietli blokádu a nenasledovali slepo ostatných. Ak použijeme 
odôvodnenie obrancov lockdownu, výsledkom musí byť masaker alebo zahltenie 
ich systému zdravotnej starostlivosti. Je to prípad týchto troch krajín?

Odpoveď je samozrejme: nie. Okrem toho 15. septembra 2020 publikoval BMJ 
(BMJ : British medical journal / British Medical Association.) článok s názvom:



«COVID-19: Prečo má Bielorusko jednu z najnižších úmrtností v Európe? ».

Tieto tri krajiny sú živým dôkazom podvodu typu lockdown, a tato skutočnosť 
môže prebudiť verejnú mienku a ľudia pochopia, že boli oklamaní, preto sa od 
začiatku keďže táto realita môže prebudiť verejnú mienku a ľudia vidia, že im 
niekto klamal, rozširuje sa od začiatku šíria, články a dokonca falošné správy, 
proti Švédsku a Bielorusku.

Slávny medzinárodný slogan:
«Zostaňte doma, zachráňte životy» bola čistá lož. Naopak, uzavretie sa zabilo
nielen veľa ľudí, ale narušilo aj fyzické a duševné zdravie, ekonomiku, 
vzdelanie a ďalšie hľadiska života. Napríklad lockdown v USA zabil tisíce 
pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí zomreli aj ďaleko od svojich rodín. 
Vo Veľkej Británii: lockdown zabil 21 000 ľudí.

Dôsledky lockdownu «boli naozaj zhubné. Nezachránil životy, o ktorých 
bolo hovorené, že budú zachránené...Je to zbraň hromadného ničenia a vidíme 
zdravotné ... sociálne... ekonomické dôsledky...ktoré sformovali skutočnú druhú
vlnu» (Prof. Jean-François Toussaint, september 24, 2020). Väznenie jej 
obyvateľov je zločinom proti ľudskosti, ktorý dokonca nespáchali ani nacisti!

- «Táto krajina robí dramatickú chybu ... Čo navrhneme robiť ďalej? Že každý 
zostane celý život zatvorený, pretože vonku sú vírusy?! Všetci ste blázni, vy 
všetci ste sa stali hlupákmi!... zapaľujeme planétu » (prof. Didier Raoult, 27. 
októbra 2020).

- «Je to veľké delírium, ktoré je však riadené veľkými farmaceutickými 
spoločnosťami a tiež politikmi ... Je to strach organizovaný z politických a 
ekonomických dôvodov» (Prof. Christian Perronne, 31. augusta 2020).

- «Je to iba globálny podvod, ktorý prináša obrovské zisky, zabezpečuje 
záchranu bankám a medzitým zruinovanie stredných vrstiev pod pláštikom 
epidémie ... páchajúc nenapraviteľné škody zbavovaním slobody, údajne 
zdravotnými opatreniami»  (Dr. Nicole Delépine, 18. decembra 2020).

- «Máme lekárske dôkazy o tom, že je to podvod» (Dr. Heiko Schöning, júl 
2020).

– «Zamyslite sa nad týmito dvoma otázkami: ... Je koronavírus umelého 
pôvodu? ... Snažia sa využiť túto vírusovú chorobu alebo túto psychózu pre 
svoje vlastné ciele a záujmy?»  (Alexander Lukašenko, prezident Bieloruska).

 - «Je tu absolútne neopodstatnená verejná hystéria vyvolaná médiami a 
politikmi. Je to zločinne. Toto je najväčší podvod, aký kedy spáchaný na nič 
netušiacej verejnosti ... nemal by sa označovať nijak inak ako zlá chrípková 



sezóna. Toto nie je ebola. Nie je to SARS » (Dr. Roger Hodkinson,                  
13. novembra 2020).

5 - Už sa ďalej slepo neriaďte odporúčaniami WHO a  
     požadujte ich úplnú reformu
 
 Vyšetrovanie uskutočnené v roku 2016 (WHO v pazúroch lobistov) ukázalo 
poučný rádiografický (röntgenový) obraz o WHO; oslabená štruktúra podliehajúca
mnohým záujmovým konfliktom. Toto vyšetrovanie ukázalo, ako vo WHO 
súkromné záujmy dominujú nad  verejným zdravím. Ďalšie vyšetrovanie (Trust 
WHO - Firma WHO) tiež odhalilo tieto závažné anomálie.

6 - Na zvládanie epidémií použi uznávané opatrenia   
     (overené zdravotné protokoly) 

 Napríklad odporúčania týkajúce sa umývania rúk, kýchania alebo kašľania do 
lakťa, nosenia masky, ale iba pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov (v 
konkrétnych situáciách), izolácie chorých atď. Závažnosť epidémie sa hodnotí 
podľa miery úmrtnosti na prípad ( CFR - Case Fatality Rate), okrem ďalších. 
Posledne menovaný je však veľmi nízky (0,03 - 0,05%), a preto nie je 
opodstatnené prijímať opatrenia, ktoré sú nielen neprimerané, ale aj nevedecké.

7 - Prinútiť média, aby si uvedomovali ich zodpovednosť

       Napríklad, médiá musia prestať hovoriť o koronavíruse.

8 - Odstrániť požadovanie testov

Ľudia, ktorí presadzujú povinné testovanie, podvádzajú vlády a sledujú iba 
ekonomické ciele. Nič z tohoto koronavírusu (čo je vírus s malou škodlivosťou 
a s nízkou CFR) to neospravedlňuje. Chrípka infikuje každý rok miliardu ľudí, 
čo je oveľa viac ako SARS-CoV-2, šíri sa rýchlejšie a má viac rizikových 
populácií ako tento koronavírus, a napriek tomu sa na cestovanie nevyžaduje 
žiadny test. Preto profesor Didier Raoult nazval tvrdenie, že ide o vážnu 
chorobu,  «delíriom», a 19. augusta 2020 uviedol, že «nie je horšie ako 
chrípka».

- «Miera úmrtnosti na infekciu tohto nového koronavírusu je približne rovnaká 
ako pri sezónnej chrípke» (Prof. John Ioannidis, 17. apríla 2020).



- «Upokojte ľudí, že pre veľkú väčšinu populácie je riziko úmrtia a vážneho 
ochorenia na na COVID-19 veľmi nízke» (Prof. John Ioannidis, 22. apríla 
2020).

– " Uvedomujete si ? Teraz ničíme ekonomiku, zatiaľ čo konečne čísla sú 
porovnateľné s tými, ktoré sme zažívali pri chrípke! »(Prof. Christian 
Perronne, 25. októbra 2020).

9-Zastaviť očkovacie kampane a odmietnuť podvod so 
   pseudo-zdravotným pasom, ktorý je v skutočnosti 
   politicko-komerčným projektom.

- «Vôbec ju [vakcínu] nepotrebujeme ... Všetko je to o čisto komerčných 
cieľoch» (Prof. Christian Perronne, 16. júna 2020).

– «Je to starý marketingový princíp farmaceutických spoločností: ak chcú 
dobre predávať svoje výrobky, spotrebitelia musia byť vystrašený a vidieť v 
nich svoju spásu. Teda, vytvárame psychózu a spotrebitelia uháňajú za 
vychvaľovanou vakcínou» (prof. Peter Schönhöfer).

- «Ako lekár neváham predvídať rozhodnutia vlády; musíme nielen odmietnuť 
tieto vakcíny [proti COVID-19], ale musíme tiež musíme ich vyhlásiť za 
zločincov a tiež odsúdiť čisto obchodný prístup a úbohý cynizmus, ktorý viedol
k ich výrobe» (Dr. Pierre Cave, 7. augusta 2020).

– Tato vakcína COVID je «taktiež zbytočná» (prof. Sucharit Bhakdi,
     2. decembra 2020).

«V histórii medicíny som nezažil, aby sme urgentne vyvinuli vakcíny na 
očkovanie miliónov, miliárd jedincov proti vírusu, ktorý už nezabíja, okrem 
ľudí v ohrození, ktorých dokážeme identifikovať a   môžeme ich liečiť ... 
Nikdy som nevidel vakcínu, ktorá by prišla po 2 mesiacoch vývoja! ... to trvá 
roky!» (Prof. Christian Perronne, 2. decembra 2020).

- «Ideme príliš rýchlo. Ak by bol núdzový stav, ... ak by COVID-19 zabíjal 
50% ľudí, poviem, riskujme ... ale tu máme vírus s úmrtnosťou 0,05% a my 
podstúpime všetky riziká! Viem, že sú za tým miliardy ... Buďte opatrní, je to 
veľmi nebezpečné!» (Prof. Christian Perronne, 2. decembra 2020).

- K problému: «Potrebujeme nešpecifikovanú vakcínu pre celé ľudstvo s 0,05%
úmrtnosťou?», Profesor Christian Perronne odpovedal:« Je to očividné! ».

- 30. novembra 2020: Profesor Christian Perronne napísal list, v ktorom 
varoval pred nebezpečenstvom vakcín založených na genetickom inžinierstve:



«Ľudia, ktorí propagujú tieto génové terapie, ich mylne 
nazývajú„ vakcínanciou“, sú učňami čarodejníkov a pristupujú... k obyvateľom 
sveta ako k morčatám».

- 19. októbra 2020 vedci v korešpondencii s časopisom The Lancet vyjadrili 
znepokojenie a varovali:

«Obávame sa, že použitie vektora Ad5 (adenavirus) na imunizáciu proti 
ťažkému akútnemu respiračnému syndrómu koronavírusu 2 (SARS-CoV-2), 
môže podobne zvýšiť riziko získania HIV-1 u mužov, ktorí dostávajú vakcínu».

-Ak ľudia budú akceptovať vakcínu COVID-19, bude to:

«Chyba, pretože riskujeme, že to bude mať absolútne nepredvídateľné účinky: 
napríklad rakovinu ... vystupujeme rovnako ako učni čarodejníka ... Človek 
nesmie slúžiť ako morča, deti nesmú poslúžiť ako morčatá, je to absolútne 
neetické. Nesmie dôjsť k úmrtiu na vakcíny» (Prof. Luc Montagnier, virológ a
Nobelova cena za medicínu, 17. decembra 2020.

-Vo Švajčiarsku skupina 700 lekárov a zdravotníckych pracovníkov dňa 15. 
januára 2021 vyzvala na zastavenie očkovacej kampane

- «Myslím si, že [vakcína COVID] je doslova nebezpečná. A varujem vás, že 
ak budete pokračovať týmto smerom, idete v ústrety svojej záhube» (prof. 
Sucharit Bhakdi, 2. decembra 2020).

- 30. decembra 2020: Réaction 19 (francúzske združenie založené právnikmi s 
takmer 60 000 členmi) informovalo v tlačovej správe o tom, že podalo sťažnosť
týkajúcu sa „vakcín“ Pfizer / BioNTech a Moderna pre: zámerné ohrozovanie 
ďalších životov, devastujúci podvod, zneužívanie slabosti a tyranie vydieraním.

-Nedávno niekoľko poslancov Európskeho parlamentu varovalo obyvateľstvo, 
pretože majú zakázané konzultovať zmluvy podpísané s farmaceutickými 
laboratóriami. Táto nepriehľadnosť je dôkazom toho, že existujú 
kompromitujúce veci, ktoré chcú zatajiť. Michèle Rivasi, poslankyňa 
Európskeho parlamentu, dokonca podala sťažnosť5. Ako pripomienku6: v roku 
2009 bola spoločnosti Pfizer uložená pokuta vo výške 2,3 miliárd dolárov, čo je
najvyššia pokuta, aká kedy bola uložená súdom USA farmaceutickej 
spoločnosti. Bolo uznaná ako vinná z podvodných obchodných praktík.

V roku 2010 dostala spoločnosť AstraZeneca pokutu 520 miliónov eur za 
odporúčanie neoprávneného použitia drogy. V roku 2011 spoločnosť Merck 
zaplatila pokutu vo výške 628,36 milióna dolárov za vyhlásenia zverejnené na 
marketingových off-label adresách  a nepravdivých tvrdeniach o 



kardiovaskulárnej bezpečnosti lieku.

V roku 2013 bola spoločnosti Johnson & Johnson uložená pokuta vo výške 
1,62 miliardy eur s cieľom rozhodnúť trestnoprávnu a občianskoprávnu 
zodpovednosť vyplývajúcu z obvinení týkajúcich sa predpisovania troch liekov
vrátane protokolu na použitie, ktoré Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) 
neschválil ako bezpečné a účinné a vyplatenie provízií lekárom a najväčšej 
národnej lekárni pre poskytovanie dlhodobej starostlivosti.

Musíte zastaviť tento globálny podvod s Covid19, ktorý zahrňuje  politicko-
ekonomické (dokonca aj ideologicke) programy zločincov zamerané na 
COVID, takým ako bola vojna v Iraku pri útokoch z 11. septembra 2001 (tu 
pripomíname podvod vojny v Iraku:

[ Episode 1 ] : Irak War (activate the subtitles in your language)

                                        (aktivujte titulky vo vašom jazyku!) 

https://youtu.be/miZW_DGjIec 

                                                                                                                   Nastavenie  � �  jazyka

Títo zločinci manipulujú s krajinami sveta a chcú, aby epidémia trvala čo 
najdlhšie, aby dosiahli svoje ciele, kedy by epidémia COVID malá byť vyhlasená 
na určité obdobie počas roka; nakoniec, v zdravotnictve existuje ohraničenie 
epidémie, v ktorom je stanovený začiatok a koniec v rozsahu od 150 až do 200 
prípadov na 100 000 obyvateľov. Tanzánijský prezident je jedným z mála 
prezidentov, ktorí to pochopili, pretože 8. júna 2020 vyhlásil, že v jeho krajine 
skončila epidémia COVID.

https://youtu.be/miZW_DGjIec


«Epidémia sa skončila! »(Profesor Yoram Lass, 2. júla 2020) 7..

Pri tejto epidémii nie je nebezpečenstvom koronavírus, ale ľudia ktorí ho uvádzajú
do praxe a riadia,  ktorí sú skutočným vírusom tejto epidémie.

Vírus je celkom nevinný v tom, čo sa deje (ožobračovanie, strata zamestnania, 
samovraždy, úmrtia, hospodárska recesia, nezamestnanosť atď.), A skutočnými 
vinníkmi sú tí, ktorí donútili svet, aby tieto opatrenia využíval, a vlády, ktoré ich 
naďalej implementujú, napriek napriek výzvam a varovaniam.

«Svetová banka práve odhadla, že  pandémia korony spôsobila nárast počtu  
ľudí žijúcich v extrémnej chudobe 100 miliónov. Nie je to kvôli COVID-19.     
Je to preto, že boli zavedené drakonické opatrenia» (Prof. Peter Gøtzsche,       
1. decembra 2020).

Rozpor a nepomer v úrovni nebezpečnosti vírusu a rozsahom prijatých opatrení 
(ktoré sú navyše úplne bludárske) sú také zrejmé, že nevyhnutne vedú k záveru, že
sú za tým iné ciele. Musíte byť naozaj slepí alebo naivní, aby ste to nevideli.

Vďaka týmto opatreniam, ktoré nemajú nič spoločné s medicínou alebo vedou, 
vlády nebojujú proti nebezpečenstvu vírusu, ale bojujú proti základným právam 
svojich obyvateľov a ničia ich zdravie, ekonomiku, vzdelanie, ekológiu, kultúru a 
ďalšie stránky života.

«Od začiatku prežívame v akomsi delíriu ... Žijeme vo svete, ktorý sa 
zbláznil: ... podmienky, ktoré boli prijaté v boji proti tejto chorobe, sú 
podmienky z iného storočia ...nie je to ani na úrovni stredoveku!» (Prof. Didier
Raoult, 7. decembra 2020).

28. decembra 2020 napísal kanadský poslanec Randy Hillier na Twitteri túto 
správu spolu s hashtagmi (mriežka vo význame predpony k identifikácii slov, apod...): #We Are 
Living A Lie a #No More Lockdowns: Sme podvádzaní, už žiadny Lockdown:  
« Ako a prečo sa toľko ľudí nechalo oklamať, bude trvať roky kým sa to 
odhalí».

Nie preto, že väčšina krajín robí to isté, čo neznamená, že je to dobré, alebo že je 
to správna vec. Počet nie je kritériom na zistenie, toho, či majú lebo nemajú 
krajiny právo uplatňovať tieto opatrenia. Naopak, mnoho historických príkladov 
naopak ukazuje, že väčšina sa často mýli; Vojna v Iraku (ojedinele krajiny, 
napríklad Francúzsko, nenasledovali a mali pravdu), H1N1 (vzácny prípad, 
napríklad Poľsko, nenasledovalo a malo pravdu), 2SV atď.

Obvinenie z konšpiračných teórií je reakciou tých, ktorí nemajú žiadne argumenty 
a techniku masovej manipulácie, pretože všetko, čo bolo uvedené v tomto liste, 
neobsahuje teórie, ale pravdy a vyhlásenia významných odborníkov vrátane 



laureátov Nobelovej ceny za medicínu.

Tento list bude uchovaný ako dôkaz, že vaša vláda bola upozornená. Všetko sa 
musí okamžite vrátiť do starých koľají a toto globálne branie rukojemníkov sa 
musí zastaviť, pretože viete, že ste sa stali obeťami najväčšieho zdravotného 
podvodu 21. storočia.

Prosíme vás, neurobte chybu tým, že náš list podceníte alebo ho ignorujete. Tu sú 
2 príklady toho, čo sa stane, keď vláda urobí túto chybu:

Napriek varovaniam niekoľkých odborníkov pred nebezpečenstvom Dengvaxie 
(vakcinácie proti dengue) sa filipínska vláda v roku 2016 rozhodla zahájiť 
očkovaciu kampaň, ktorá sa neskôr skončila verejným škandálom. Podľa úradu 
prokurátora Persida Acostu, v dôsledku tejto vakcíny zomrelo 500 detí a niekoľko 
tisíc je chorých.

Podľa prokurátora sú zodpovednosti rozdelené medzi laboratórium, ktoré 
predávalo „nebezpečnú vakcínu“, a vládu, ktorá pripravila masívnu a nevyberavú 
očkovaciu kampaň v žalostných podmienkach. Táto vakcína však sľubovala 
planetárny triumf; v roku 2015 spoločnosť Sanofi potvrdila s veľkými fanfárami 
marketing na uvedenie revolučnej vakcíny proti dengue na trh. Bol to  prvý 
svetový produkt, produkt dvadsaťročného výskumu a investícií vo výške 1,5 
miliardy eur.

Od samého začiatku sa vo vedeckej komunite objavovali hlasy: Doktor Antonio 
Dans sa pokúsil varovať pred nepresvedčivými výsledkami prvých klinických 
pokusov. Profesor Scott Halstead, svetovo uznávaný špecialista na túto chorobu, v 
USA dokonca zaslal video, ktoré bolo ukázané v Senáte krajiny s výzvou na 
pozastavenie očkovacieho programu. Bývalý minister zdravotníctva krajiny bol z 
tohto škandálu obvinený. «Kvôli lákadlu zo zisku boli tieto deti zabité,» uviedla 
prokurátorka Persida Acosta.

Druhým príkladom je škandál s vakcínou H1N1, ktorú kúpilo niekoľko krajín 
napriek upozorneniam Dr. Wolfganga Wodarga, predsedu Výboru pre zdravie 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorý v návrhu odporúčania s názvom
«Falošné pandémie“ - hrozba pre zdravie» uviedol: «S cieľom propagovať svoje 
patentované lieky a vakcíny proti chrípke ovplyvnili farmaceutické spoločnosti 
vedcov a oficiálne agentúry zodpovedné za štandardy verejného zdravia, aby 
vystrašili vlády na celom svete. Prinútili ich premrhať obmedzené zdroje 
zdravotnej starostlivosti na neefektívne stratégie očkovania a zbytočne vystavili 
milióny zdravých ľudí riziku z neznámych vedľajších účinkov nedostatočne 
testovaných vakcín». Mal úplnú pravdu, pretože neskôr len v Európe očkovacia 
látka spôsobila 1 500 obetí narkolepsie vrátane 80% detí, a to tak dlho, že 24. 
novembra 2013 švédsky minister sociálnych vecí Göran Hägglund vyhlásil, že je 
pripravený verejne sa ospravedlniť obetiam vakcíny proti prasacej chrípke.



V tomto liste vám nemôžeme povedať všetko, preto musíte starostlivo preštudovať
nasledujúce dokumenty, pretože všetko, čo vám bolo povedané, je tam podrobne 
popísané a vyargumentované, a pretože zistite ďalšie veci, ktoré nepoznate a z 
ktorých budete dokonca šokovaní:

Na poznámky a odvolania  kliknite tu  

Pozrite si zoznám krajín
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 International Alert Message about COVID-19. United Health 
Professionals
By United Health Professionals, February 18 2021

We bring to the attention of our readers, this important international statement by health 
professionals, medical doctors and scientists, which has been sent to the governments of thirty 
countries.

Video: The 2020 Worldwide Corona Crisis
By Prof Michel Chossudovsky and Maya Nogradi, February 18 2021
We bring to the attention of our readers, the English version of this PANGEA TV 

program which was broadcast live in several regions of Italy.

Facebook CEO Mark Zuckerberg Takes ‘Anti-Vax’ Stance in Violation of
His Own Platform’s New Policy …
By Project Veritas Action, February 18 2021

Project Veritas released a new video today provided by a brave Facebook insider exposing 
Facebook CEO Mark Zuckerberg’s contradictory position when it comes to COVID-19 vaccines.

Why Politicians and Doctors Keep Ignoring the Medical Research on 
Vitamin D and Covid
By Jonathan Cook, February 18 2021

It is time to speak out forcefully now that a new, large-scale Spanish study demonstrates not a 
just a correlation but a causal relationship between high-dose Vitamin D treatment of 
hospitalised Covid patients and significantly improved outcomes for their health.

Pathologist: FDA ‘Misled the Public’ on Pfizer Vaccine Efficacy
By Children’s Health Defense, February 18 2021
Pfizer’s announcement in November 2020 that clinical trials showed its COVID-19 

vaccine was “95% effective” prompted Dr. Sin Hang Lee, a Connecticut pathologist, to question 
Pfizer’s methodology.

Emails Reveal US Officials Joined With Agrochemical Giant Bayer to 
Stop Mexico’s Glyphosate Ban
By Kenny Stancil, February 18 2021

Agrochemical company Bayer, industry lobbyist CropLife America, and U.S. officials have been 
pressuring Mexico’s government to drop its proposed ban on the carcinogenic pesticide.

Call to Resist Tyranny: There is Only One Thing to Do: Say NO! The 
Legacy of Wolfgang Borchert
By Dr. Rudolf Hänsel, February 18 2021

In a manifesto written in 1947, “Then there is only one thing!”, the German regime critic and 
writer Wolfgang Borchert calls on fellow human beings to refuse to participate in future wars.

Techno-Censorship: The Slippery Slope from Censoring 
‘Disinformation’ to Silencing Truth
By John W. Whitehead, February 18 2021

In a world increasingly automated and filtered through the lens of artificial intelligence, we are 
finding ourselves at the mercy of inflexible algorithms that dictate the boundaries of our liberties.

Pandemic Revelations
By David Cayley, February 18 2021
How could people even countenance a term like lockdown, with its overtones of 
imprisonment and total control, let along coming to think well of it and condemning and 
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shaming its violators and critics?   My argument was that societies like Canada had, for a long 
time, been “practicing”.

 Struggling for Gender Equality in East Africa: Researches and 
Experiences
By Kester Kenn Klomegah, February 18 2021
For over two decades, the Centre for Rights Education and Awareness (CREAW) has 

been fighting for gender equality, the empowerment of women and improvement of women’s 
rights in Kenya and broadly in East Africa.

5 Questions To Ask Your Friends Who Plan To Get The Covid Vaccine
By Kit Knightly, February 18 2021
If you know someone who is planning on getting vaccinated against Covid19, ask them 

these five questions. Make sure they understand exactly what they’re asking for.

Israel: Election of New ICC Prosecutor Raises Questions for War 
Crimes Probe
By Alex McDonald, February 18 2021

The election of Karim Khan, a British lawyer, as chief prosecutor of the International Criminal 
Court (ICC), has once more raised the spectre of “politicisation” in the organisation, as well as 
concerns about what the new appointment will mean for the probe into alleged Israeli and 
Hamas war crimes.
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