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SAMMANFATTANDE RAPPORT
COVID-19
CORONAVIRUS SARS-COV-2
Coronavirus-sjukdom 2019

INTERN ANVÄNDNING - BEGRÄNSAD CIRKULATION
VARNING
Utredningsgruppen varnar för den felaktiga information som tycks kringgå denna fråga, där det finns många olika åsikter
- särskilt mellan "myndigheter" och frontlinjeutövare. Element som tycktes bilda konsensus identifierades och syntetiserades för att bygga upp ett kunskapsbibliotek för att hjälpa läsaren att stärka sitt immunförsvar och sin livsstil inför ett virus
som är allt annat än vanligt.
Ett uppenbart faktum: detta virus, om det finns, är varken naturligt eller av misstag. Juridiskt meddelande: All information i detta dokument ges endast för informations- och kulturändamål. Denna information är inte avsedd att ersätta ett
medicinskt yttrande: kontakta din läkare. "Endast läkare kan ordinera läkemedel och endast forskare som arbetar inom en
institutionell ram har rätt att publicera giltig vetenskaplig forskning. Det hindrar dock inte ogiltiga protokoll från att rädda liv i detta fall."
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1. EGENSKAPER FÖR SARS-COV-2 CORONAVIRUS
(Coronavirus 2019-nCoV)
· Viruset är inte en levande organism utan en proteinmolekyl (RNA) täckt med ett skyddande skikt
av lipider (fetter) som, när de absorberas av celler i ögat, näs- eller munslemhinnan, modifierar deras genetiska kod (mutation) och omvandlar dem i multiplikator- och aggressorceller.
· Eftersom viruset inte är en levande organism dödas det inte utan bryts ner av sig självt. Sönderfallstiden beror på temperatur, fuktighet och vilken typ av material den ligger i.
· Vissa virus har inte ett peplum (kuvert). Poliovirus har till exempel inte dem.
· Dessa är "nakna" virus. Coronavirus har en peplum.
· Vilken skillnad gör det om det finns en peplum?
· Det faktum att viruset har en peplum gör det mycket ömtåligt. Det är ett lika bräckligt membran
som alla biologiska membran. För att ett visst virus ska vara smittsamt måste det vara helt. Det
finns två platser där virus med kuvert snabbt försämrar sitt kuvertet och samtidigt förlorar sin smittsamhet: den yttre miljön och matsmältningskanalen. På dessa platser kommer nakna virus att överleva mycket längre.
· Coronviruset överförs genom matsmältnings- och andningsvägar.
· I den yttre miljön kommer virus med peplos inte att överleva länge eftersom de kommer att inaktiveras av två faktorer:
o Temperatur, även vanliga temperaturer
o Torkning.

2. STYRKOR OCH SVAGHETER I SARS-COV-2 CORONAVIRUS
· Coronavirus överförs genom intag, andning och slemhinnor. Viruset kan inte passera genom frisk
hud.
· Nysning projicerar den upp till 4 meter, den kan förbli mellan 45 minuter och 3 timmar upphängd
i luften i mikropartiklar.
· Dess inkubationstid är från 2 till 14 dagar.
· Detta virus är mycket detaljerat. det kan lura immunförsvaret och till och med vända det mot patienten eller till och med infektera bakterier för att göra dem mycket patogena, som vi kommer att
se nedan.
· Dess patogenetiska laddning kan ökas av elektromagnetisk strålning, vilket vi kommer att visa
(5G).
· Detta virus är mycket ömtåligt: det enda som skyddar det är ett tunt yttre fettlager.
· I den yttre miljön är den känslig för temperatur och uttorkning.
· Det gillar inte värme, UV (sol) eller torra miljöer (eller de som absorberar fukt.
· Den sönderfaller under förhållanden beroende på ytans natur, temperatur och fuktighet (data varierar från studie till studie).
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Virusets överlevnadstid
På huden

Några minuter, 15 minuter

I luften

3 timmar

Koppar (naturligt antiseptiskt)

4 timmar

Kläder, hår, purösa ytor

12 timmar

TRÄ (avlägsnar all fukt och verkar efter uttork- 4 timmar (upp till 4 dagar)
ning) (omålat trä)
Kartong

24 timmar, upp till 5 dagar

Glas, metall, stål, (polerade ytor)

3 dagar (upp till 5 dagar)

Plast

3 dagar (upp till 9 dagar)

Virusens inkubationstid antas vara mellan 1 och 14 dagar (oftast 5 dagar.)
OBS! Handskar och mask rekommenderas för shopping på grund av risken för kontaminering i en
upptagen och sluten miljö.

3. SYMPTOM
I avsaknad av generaliserade tester är kända symptom på Coronavirusinfektion SARSCoV-2 följande, men är inte alla utvecklade hos alla infekterade personer (55-70 % av människorna är asymptomatiska):
· Ihållande huvudvärk
· Feber över 38,1 ° (i 90% av fallen)
· Frossa, skakningar, illamående
· Förvirring
· Förkylning
· Förlust av smak (agueusia)
· Luktförlust (anosmi)
· Symtom på svår trötthet, svaghet
· Värk och muskelsmärtor, andnöd
· Hudskador (20 % av fallen): erytem, urtikaria
· Möjlig konjunktivit
Matsmältningssymtom (udda avföring), illamående
· Torr hosta, ont i halsen
· Oacceptabel huvudvärk
Känsla av stickningar och sedan intensiv sveda i lungorna
· Hjärtarytmi
· Cytokinchock - överreaktion av immunsystemet, som attackerar friska
celler
· Generaliserad venös trombos embolism (särskilt lungor)
· Allvarliga akuta andningsbesvär
· Multipel organsvikt, hjärnskador.
Dessa symtom grupperades i tre steg. Det som är mest slående är det stora utbudet av symtom, som
varierar från fall till fall och oftast finns i andra sjukdomar.

6

De tre stadierna av symtom
PRE-INFECTION SYMPTOMS COVID-19
STEG 1- Klåda i halsen, tjockt vitt slem.
- Torr hosta (ger ett skarpt, metalliskt ljud).
- Brännande pannan, bröstkorg, axlar, bröst, uppvärmning av huvudet utan feber.
- Kramper i kroppen, benen.
- Känsla av värme utan feber.
- Allmän trötthet.
- Plötslig huvudvärk som kan vara stark, som en nål.
- Aptitlöshet.
- Stickande runt ett eller båda ögonen.
- Mindre kognitiva störningar: plötslig yrsel, tillfällig inkonsekvent / förvirrat beteende eller
tal.
- Ihållande känsla av törst, smak förändras i munnen.
- Lätt temperaturökning, vanligtvis 37,5 ° C, eller temperaturfall, vanligtvis 36,5 ° C till 36,8
° C under de allra första dagarna.
- Hudskador på händer eller fötter (uppträder som en pseudo frostskada på extremiteter).
Plötsligt utseende av ihållande och ibland smärtsamma utslag, och transient urticaria lesions.
COVID-19 INFEKTIONSSYMPTOM STEG 2
- Hög feber, vanligtvis 39 ° C till 39,5 ° C, vilket kräver sängvila i 3 till 5 dagar.
- Gnagande värk i hela kroppen.
- Kognitiva störningar: yrsel, medvetslöshet eller kramper, inkonsekvent / förvirrande tal.
Förlust av smak, lukt eller syn.
- Svår huvudvärk.
- Intensiva brännande känslor i bröst, bröst, axlar, händer.
- Allvarlig generaliserad trötthet som influensa, uttorkning.Yrsel, vandringar, delirium och /
eller medvetslöshet.eller
- Stark sveda i halsen och tjockt grönt slem
- Diarré i kombination med en skarp kemisk lukt, kopplad till kräkningar
- Måttlig feber, vanligtvis 38 ° C till 38,5 ° C; inte influensasymtom
- Mycket intensiv huvudvärk, ögon som "brinner"
- Spikar i kroppen utan värk, mycket långa frossa (varar mer än en timme)
- Kognitiva störningar: yrsel, nedsatt medvetenhet eller kramper, inkonsekvent / förvirrat
tal. Förlust av smak, lukt eller syn. Sömnlöshet
- Intensiva brännande känsla i bröst, bröst, axlar, händer
COVID 19 INFEKTIONSSYMPTOM STEG 3
RING 112
Svårt att andas
Känsla av kvävning
Hög feber: över 39 ° C
Intensiv brännande känsla i bröstet, kroppen
OBS! Ett enda symptom är inte tillräckligt för att anta infektion, förutom steg 3-symtom.
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4. DIAGNOSTISKA TESTER
För närvarande anses RT-PCR-tester detektera närvaron av koronavirus ([omvänd transkription] polymeras kedjereaktion). RT-PCR-testet är baserat på upptäckt av virusgenomet från anasofaryngealt
prov. Det möjliggör bekräftelse av om personen vid tidpunkten för testet är infekterad med viruset.
Det serologiska testet letar efter antikroppar av IgM- och IgG-klasser som är specifika för SARSCoV-2 med hjälp av ett blodprov. Det möjliggör definitionen av en persons immunstatus, i tydliga
termer om de är immuna mot viruset, även om de inte har några symtom.
RT-PCR-testet är ett icke-invasivt test som tar bara några sekunder och kan vara mer eller mindre
smärtsamt beroende på individens känslighet, säger Dr François Blanchecotte, ordförande för unionen av biologer. "Detta är för att upptäcka en sträng av RNA som tillhör SARS-CoV-2 coronaviruset bakom COVID-19." För att bekräfta förekomsten eller frånvaron av viruset tas djupa näsceller
med en slags lång bomullspinne som sätts in i näshålorna, upp till cirka 15 cm. Endast två typer av
vårdpersonal har tillstånd att ta detta prov: sjuksköterskor (och läkare) och biologer - oavsett om de
är farmaceut eller läkare.
Dessutom, för att undvika falska negativ, betonar vårdpersonal att det är nödvändigt att utforska
båda näsborrarna vid provtagning. Slutligen, i fall med en svår patient, kan en provtagning i luftstrupen eller bronkerna vara mer relevant, eftersom viruset gradvis migrerar till luftvägarna. Efter
några dagar kan virusbelastningen i näsan hos en patient med COVID-19 vara noll.
Dessa tester var generellt inte tillgängliga i Frankrike under hälsokrisen. Deras effektivitet och till
och med deras giltighet bestrids starkt.
Faktum är att "RT-PCR-testet (omvänd transkriptionspolymeras kedjereaktion), även om den används för detta ändamål, är den inte avsedd att detektera närvaron av virusgenomet av COVID-19sjukdomen, utan endast "genetiskt material" som kan ha olika ursprung.Trots detta diagnostiseras
de testade personerna som infekterade med COVID-19 och deras efterföljande död tillskrivs sedan
som COVID-19. Dessutom anger den förstärkningscykel som används (testets känslighet) i olika
länder antalet positiva erhållna tester.”
Vissa serologiska tester (2 detekteringstester och 4 typer av tester som utvecklats för detektion av
SARS-COV-2-antikroppar) har också 40 % falska negativ.
Ett klimat av misstro råder i Frankrike efter att resultaten från flera studier som indikerar på "att det
finns många falska negativ som cirkulerar i Frankrike". Dr. Chaix, som intervjuades av Medisite i
mars ifjol, bekräftade detta genom att hänvisa till en falsk negativ nivå på mellan 20 och 30 %,
även om han inte kunde säga detta med säkerhet. Men nu har en ny skandal bekräftat tvivlet. Indien
har beslutat att avbryta användningen av snabba tester för Covid-19 efter tvivelaktiga resultat. 650
000 av dessa tester, som kommer från Kina, befanns i de första försöken vara bristfälliga. Totalt sett
har kinesiska snabba tester felmarginaler från 6 % till 71 % när deras resultat jämförs med mer tillförlitliga tester utförda i laboratoriet (som fortfarande har 40 % av "falska negativ"). Eftersom dessa
tester är opålitliga är statistiken uppenbarligen skev.
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5. VÄDRETS OCH KLIMATETS EFFEKTER
Bland de olika typerna av Coronavirus kommer den som drabbar oss just nu från P4-laboratoriet
(hög säkerhet), ett kinesiskt-franskt medicinskt samarbete i Wuhan. Den härstammar från forskning
och har genomgått RNA-modifieringar från HIV-viruset.
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6. FÖREBYGGANDE: DESINFEKTION AV HUD OCH YTOR
På grund av egenskaperna hos detta virus är alla tvålar eller tvättmedel det bästa botemedlet: helst
en MARSEILLE-tvål, [*] eftersom skummet bryter ner fettet. Det är därför det är nödvändigt att
gnugga händerna så mycket: i minst 30 sekunder och göra mycket skum. Lös upp fettlagret, proteinmolekylen sprids och sönderdelas av sig själv. Du kan också använda ett organiskt rengöringsmedel
(eller till och med en äggula, som är ett ytaktivt medel).
[* Översättarens anmärkning: Marseilles tvål eller "Savon de Marseille" är en traditionell tvål gjord
av vegetabiliska oljor som har producerats runt Marseilles, Frankrike, i cirka 600 år.]
· Värme löser upp fett; använd så varmt vatten som möjligt för att tvätta händer, kläder och allt annat.
· Varmvatten producerar också mer skum, vilket gör det ännu mer effektivt.
· Alkohol eller någon blandning med en alkoholhalt över 65% LÖSER ALLA FETT, särskilt virusets yttre lipidskikt.
Den upprepade användningen av hydroalkoholisk gel är dock kontraproduktivt: den skadar huden
(vilken är en naturlig barriär) och genom de resulterande skärningarna och sprickorna gör det möjligt för viruset att tränga in i kroppen. Varje blandning med 1 del blekmedel till 5 delar vatten löser
proteinet direkt och sönderdelar det från insidan. Det är emellertid bättre att tvätta med tvättmedel
innan man använder denna metod.
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· Peroxidvatten (eller syresatt vatten, som är väteperoxid i lösning) hjälper mycket efter tvål, alkohol och klor, eftersom peroxid löser upp virusproteinet, men du måste använda det rent och det skadar huden. Även här skapar du risksprickor och sprickor som underlättar virusets penetration i kroppen. Så ingen upprepad användning.
· INGA BACTERICIDER. Viruset är inte en levande organism som bakterier; du kan inte döda en
icke-levande organism med antibiotika, utan bara sönderdela dess struktur snabbt genom de ovan
nämnda metoderna.
· Skaka ALDRIG kläder eller lakan, vare sig de används eller är oanvända. Även om det sitter fast
vid en porös yta är viruset trögt och sönderdelas på tyg på 3 till 12 timmar. Men om du skakar det
eller använder en trasa, kommer virusets molekyler att flyga i luften i 45 minuter till 3 timmar och
kan sätta sig i näsan.
Virala molekyler förblir mycket stabila i utomhus- eller konstgjord kyla som luftkonditioneringsapparater i hem och bilar (eller i kylskåp). De behöver också fukt för att förbli stabila, och särskilt
mörker. Som ett resultat kommer avfuktade, torra, varma och ljusa miljöer att försämras snabbare.
· UV-ljus på något föremål kommer att bryta virusets protein. Att till exempel exponera en mask under en lång period i solen för att desinficera och återanvända den är perfekt.
· Akta dig! Vinäger desinficerar inte Coronavirus, eftersom det inte bryter ner det skyddande lagret
av fett.
· INGEN ALKOHOLDRYCK ELLER VODKA. Den starkaste vodkan är 40 % alkohol och du behöver 65 % för att agera på virusets hölje.
· LISTERINE (detta är munvatten) fungerar OM DU BEHÖVER DET. Detta är 65 % alkohol.
· Ju mer platsen är begränsad, desto större är koncentrationen av viruset.
· Ju ju mer öppet eller naturligt ventilerat utrymmet är desto mindre koncentreras viruset.
· Du måste tvätta händerna före och efter beröring av slemhinnor, mat, lås, knappar, strömbrytare,
fjärrkontroller, mobiltelefon, klockor, datorer, skrivbord, televisioner etc. Och när du använder toaletten.
· Du måste också återfukta dina händer eftersom viruset kan gömma sig i sprickorna. Att hålla huden i gott skick är viktigt.
· Håll dina NAGLAR KORTA så att viruset inte gömmer sig i dem.
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Återgång till jobbet
I händelse av karantän som är tillämplig på personer som inte immuniseras mot coronaviruset rekommenderas vissa försiktighetsåtgärder. Människor man stöter på är troligtvis förorenade. Nya
livsregler måste garanteras på alla offentliga och privata platser som involverar sociala interaktioner. Det är möjligt att denna hälsokris fortsätter:
· Bär mask på alla offentliga platser (stormarknader, kollektivtrafik, postkontor etc.)
·Fortsätt att vidta skyddsåtgärder (tvätta händerna efter kontakt med andra personer, dörrhandtag,
etc ....).
Undvik att lägga händerna i ansiktet eller vidröra mobiltelefonen utan att desinficera dem.
· Respektera socialt avstånd. Låt samma person handla och så sällan som möjligt. När du återvänder hem, lägg kläder direkt i tvättmaskinen med 2 doser Sanytol (ett antifungalt, antiviralt och antibakteriellt desinfektionsmedel utan blekmedel)
· Undersök besökare i hemmet
Gör ett screeningtest om du är osäker. Om det är positivt bör de personer som besökaren har besökt
testas och vid behov överväga karantän under en längre period än inkubationstiden (1 till 14 dagar
och oftast 5 dagar). Men som vi har sett är dessa tester opålitliga (med en felmarginal på upp till
71 %).
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7. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
· Följ strikta hygienregler för din kropp och dina kläder, inomhus eller utomhus.
· När du går ut i mer än 30 sekunder utan att kunna tvätta händerna och handlederna med tvål och
vatten, använd desinfektionsmedel eller kirurgisk tvål.
· Håll dig minst 4 meter från andra personer. Även utan att nysa och hosta sprids mikroskopiska
droppar när människor pratar och andas.
· Kyssa inte eller skaka hand. Inte heller några andra saker som moral kritiserar.
· Sitt aldrig på toalettstolen. Lycka till!
· Öppna toalettdörrarna och alla manuellt öppnade entrédörrar med en näsduk eller handske, etc.
· Gå ut ensam och täckt! Vem skulle ha trott det år 2020 att gå till banken med en mask och handskar skulle anses vara normalt?
· I varje hushåll ska bara en person, alltid samma, shoppa för hushållet. Shopping ska göras för att
pågå i en eller två månader. Om det inte är möjligt, varannan vecka maximalt!
· Gå aldrig ut tillsammans med ett barn eller en äldre person. Inte för att de har en större risk att dö
av viruset, eftersom människor från 7 till 77 dör av det, utan för att dessa två åldersgrupper är mindre kapabla att utföra perfekta förebyggande åtgärder.
· Klä dig i robusta kläder som täcker hela kroppen (om möjligt inklusive hår).
· Lämna dina skor på tröskeln (risk för kontaminering med sputum).
· Desinficera dina skor (med blekmedel) efter varje utflykt. Föroreningar hittades ofta på vårdgivarnas skosulor.
· Så snart du går in i huset, klä av dig och lägg din tvätt direkt i tvättmaskinen (temperatur min. 60
°: viruset överlever upp till flera timmar).
· Förorenade masker och handskar måste desinficeras innan de kastas eller bränns.· För tvätt av kläder som har använts utomhus, använd 2 doser SANYTOL (fläckborttagare för desinfektionsmedel)
som du bör lägga till i din vanliga tvätt.
· På ansiktet: mask (FFP3, FFP2, ett hemmagjort tyg eller kirurgiskt) och skidåkning, simning eller
arbete (t.ex. glidflyg). Med tanke på virusstorleken har själva masken mer en psykologisk än verklig
effekt.
· Avstånd är det bästa förebyggandet. Faktum är att om bara en person kommer inom en radie av 3
meter och hostar, får ditt ansikte partiklar som innehåller en viral belastning av SARS-CoV-2.
· Förutom det skydd de ger, är det svårare att röra vid ditt ansikte med handskar. Ansiktsskyddet
med en mask eller halsduk stärker också kampen mot denna automatiska gest.
· Var redo att flytta på dig om någon kommer inom 4 meter från dig.
· Det är bättre att vänta med att ta en påse mjöl än att befinna sig inom räckhåll för en potentiellt
smittad persons slem.
· Respektera karantänen! Tillåt dig inte några onödiga resor utanför.
· Öppna inte dörren för någon.
· Undvik sociala möten eller gå till en nära vän eller familjemedlem som bor mindre än en kilometer bort.
· Håll viruset borta utan att bli överdriven. Hålla sig lugn.
· Överväg att desinficera din bil och ytterdörrhandtag med ytspray, Sanytol eller Twido desinfektionsmedel (eller med blekmedel) förutom regelbunden rengöring.
· Förebyggande åtgärder måste upprätthållas efter karantän så länge pandemin fortsätter.
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8. HÄLSOVÅRD
· När det gäller konventionell medicin som utövas under medicinsk övervakning har Världshälsoorganisationen [WHO] sagt att "hittills rekommenderas inget specifikt läkemedel för att förebygga eller behandla infektion med det nya koronaviruset (2019-nCoV)."
· WHO, i sin publikation med titeln Clinical management of severe acute respiratory infection
(SARI) when COVID-19 disease is suspected” från januari 2020, presenterar Covid-19-infektion
med associerade kliniska symtom som sträcker sig från mild lunginflammation till akut andningsnedsyndrom. genom svår lunginflammation "med" andningssvikt som inte kan "förklaras fullständigt av hjärtsvikt".
I behandlingen förespråkar WHO syreterapi och antimikrobiell terapi och säger: "Ge inte rutinmässigt systemiska kortikosteroider för behandling av viral lunginflammation eller ARDS utanför kliniska prövningar såvida de inte anges av annan anledning."
· Den största försiktigheten krävdes och behandlingen av professor Didier Raoult (hydroxiklorokin
+ azitromycin) som praktiserades vid IHU [Institut Hospital o Universitaire] - La Timone [platsnamn] och på sjukhus, vars lista är allmänt tillgänglig, uppmuntrades inte av myndigheterna. Klorokin, som hade funnits på den öppna marknaden i 70 år, klassificerades plötsligt som bland
giftiga ämnen och allmänläkare förbjöds att förskriva det i fallet med Covid-19.
· Dessutom hotar läkarhögskolan att avbryta läkare som ordinerar offprotocol. Ett sådant pågående
tryck på läkare är upprepade gånger bevis i fallet med Covid-19.
· Det kommer att erinras om att högskolans styrelse skapades av Vichy-regimen den 7 oktober 1940
genom en lag som också avskaffade fackföreningar under perioden efter juli 1940 då den norra delen av Frankrike var under militär ockupation av nazistregimen. Det är känt att Vichy-regeringen
har genomfört en policy för samarbete med nazistregimen.
· Innan vi diskuterar hälso- och sjukvården är det därför lämpligt att noggrant undersöka detta fall
där viss förvirring och bestämda påtryckningar håller på att svänga och att analysera feedback från
läkare i frontlinjen, samt hur de officiella rekommendationerna utvecklades, om det verkligen fanns
några.
· Vi har alla uppmärksammats på att det är absolut nödvändigt att inte använda antiinflammatoriska
läkemedel vid misstänkt Covid-19-involvering: varken Ibuprofen eller aspirin eller kortison. Enligt
de källor som vidarebefordrar regeringsdirektiv skulle antiinflammatoriska läkemedel få viruset att
"blossa upp" och leda patienter direkt till återupplivning. Världshälsomyndigheterna, hälsovårdsministeriet, generaldirektoratet för hälsa, har kommunicerat mycket om detta ämne.
· Detta virus - ursprungligen presenterat som ett slags viral lunginflammation som börjar med något
lätt, hosta, bröstsmärta [angina] som gradvis förvärrades och slutar med ett symptom som kallas
"syndrom med akut andningsbesvär" (SARS) - ställer komplexa frågor.
Dr. Kyle-Sidell, akutläkare i New York, säger att detta är paradigmet som varje sjukhus i landet arbetar med. Det är sjukdomen, akut andningssjukdom, som varje sjukhus förbereder sig för att behandla. Och ändå indikerar denna akutläkare att det han ser får honom att tro att Covid-19 inte är
detta syndrom och att läkare arbetar under ett medicinskt paradigm som är fel. Enligt honom har
mycket skada gjorts på grund av denna förvirring. Dessa patienter berövas faktiskt syre långsamt
och deras ansikte blir blått, vilket är ett tecken på att "blodet inte längre kommer fram."
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Professor Sandro Giannini i Bologna, som är en obestridlig medicinsk ledare, säger att människor
befinner sig i återupplivning när de faktiskt presenterar en generaliserad venös och främst lungtrombos embolism. Han påpekar att om så är fallet är återupplivning och intubationer värdelösa eftersom det är nödvändigt att först lösa upp eller snarare förhindra dessa trombos embolier. Det är ingen mening att ventilera en lunga där blodet inte kommer in.
Det verkar faktiskt som att problemet är kardiovaskulärt och ligger inte i andningsorganet. Det är
venös mikrotrombos och inte lunginflammation som förorsakar döden. Professor Giannini indikerar
att inflammation inducerar trombos genom en komplex men välkänd patofysiologisk mekanism. I
motsats till vissa rekommendationer med att "inga antiinflammatoriska läkemedel ska användas",
används idag antiinflammatoriska läkemedel och antibiotika i Italien, och antalet personer på sjukhus minskar. Han påpekar att många av de avlidna hade en historia av hög feber utan att behandlas
ordentligt och att inflammationen därmed förstörde allt och förberedde marken för att bilda blodproppar eftersom huvudproblemet inte är viruset utan immunreaktionen som förstör celler där viruset kommer in.
I själva verket konstaterades att ingen patient med reumatoid artrit någonsin har gått in i de italienska "Covid" -tjänsterna, eftersom de tar kortison, ett kraftfullt antiinflammatoriskt läkemedel. Förmodligen också för att dessa människor tar hydroxiklorokin, Plaquemil
[sic *], indikerad för reumatoid artrit.
[* Översättares anmärkning: Plaquenil (hydroxiklorokin) används för att behandla eller förebygga
malaria, en sjukdom som orsakas av parasiter som kommer in i kroppen genom en myggbit.]
Professor Giannini tillägger att som ett resultat i Italien har sjukhusvistelser minskat och sjukdomen
blir en sjukdom som behandlas hemma. Att behandla det korrekt hemma hjälper till att undvika inte
bara sjukhusvistelse utan också trombosrisk. Han indikerar att det inte har varit lätt att förstå eftersom tecken på mikroemboli är suddiga, även vid ultraljud. Han kallar det katastrofalt att inte använda antiinflammatoriska läkemedel. Det är intressant att se idag att ett antal terapeutiska framsteg
kommer från allmänläkare i frontlinjen och att informationen överlappar varandra.
En annan frontlinjeläkare, Dr Sabine Paliard-Franco (allmänläkare i Chabons - 38), botade 100%
av sina Covid-patienter. Hon föreskriver en kombination av Macrolides + C3G, två familjer av välkänd antibiotika, som är mycket billiga och lätta att producera och har använts i 20 år mot atypisk
lunginflammation.
Makrolider är antibiotika som kan spridas i vävnader och inuti celler.C3G är tredje generationens
cefalosporiner (en klass av beta-laktamantibiotika).
· Dr Paliard säger att "inom 24 till 48 timmar försvinner alla symtom drastiskt, otroligt, hos alla
hennes patienter, oavsett om de uppvisar milda eller svårare former." Femton personer hade allvarliga former av sjukdomen med andningsbesvär och i-risk-zoner (mycket gamla människor, rökare,
diabetes, cancer etc.). Hon trodde att hon skulle behöva skicka dem till akutmottagningen snabbt
och trodde till och med att hon aldrig skulle se några av dem igen. Men ingen behövde gå till sjukhus. Alla återhämtade sig på 24 till 72 timmar.
· Hennes vårdprotokoll sprids nationellt av det mycket pålitliga franska samhället för geriatrisk medicin. Sedan dess har flera sjukhusavdelningar tillämpat hennes vårdprotokoll och många liv har
räddats (inklusive en 97-årig patient med andningssvikt).
Det bör noteras att professor Raoult inte bara ger hydroxiklorokin utan kombinerar det med ett antibiotikum: azytromycin (ett antibiotikum i makrolidfamiljen, faktiskt).
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Dr Paliard har dock aldrig ordinerat klorokin så det finns ingen risk för kardiovaskulära biverkningar i hennes protokoll. Vad händer om mirakelbehandlingen inte var klorokinet som vi fortsätter att
höra talas om, utan makroliden som ges både av professor Raoult, Dr Paliard och olika andra utövare med samma utmärkta resultat?
Ett dokument från franska folkhälsorådet lades slutligen online den 5 mars 2020 och föreskriver
samma behandling: Macrolides + C3G.
För personer med kontraindikation mot makrolider är det möjligt att förskrivas en annan familj av
antibiotika, tetracykliner. En amerikansk studie visade att deras virucidala åtgärder mot Covid och
Dr. Paliard ordinerat dem framgångsrikt till personer som inte kunde ta makrolider.
Så det finns en behandling som fungerar.
Dessa resultat på marken tyder på att officiella rekommendationer som förbjuder användning av antiinflammatoriska läkemedel inte har beaktat verkligheten i ett känt fenomen: cytokinchock.
För om den inflammatoriska reaktionen är ett naturligt immunfenomen i kroppen (antiinflammatoriska läkemedel tas vanligtvis inte vid en virusinfektion), är allvarliga fall av Covid-19 egentligen
cytokinchock.
Cytokinchock är ett massivt inflammatoriskt fenomen. Cytokinchock drabbar främst vuxna i sin
bästa ålder. Det verkar som om barn, vars immunsystem fortfarande är omogna, och de äldre, vars
immunitet är försvagad, skonas av denna immunspik.
Så småningom uppträder ett akut andningssjukdom som kan leda till flera organsvikt och död. Redan från början av COVID-19-pandemin misstänkte kinesiska läkare rollen som cytokinchock i uttrycket av de allvarligaste formerna av sjukdomen.
· Cytokinstorm: när immunsystemet överreagerar: En av särdragen hos Covid-19 (på grund av
SARS-CoV-2 coronavirus) i en anmärkningsvärd andel av fallen är utlösningen av en "cytokinstorm", (vi hör också av sekundär hemofagocytisk lymfohistiocytos), det vill säga den massiva frisättningen av dessa molekyler som är involverade i aktivering och kontroll av immunitet. Detta är
en sorts hyperinflammation som kan vara dödlig. Denna artikel beskriver dess huvudsakliga mekanismer. Cytokinernas biologi förklarar, åtminstone delvis, det faktum att vi alla är inte lika inför infektioner: för vissa är Covid-19 godartad, för andra tar den allvarliga former.
”I mars 2020 publicerades resultaten av en studie med 21 patienter med svåra eller kritiska former
av COVID-19 (81% av svåra former, 19% av kritiska former). Dessa patienter fick, utöver den lokala "standardbehandlingen" (lopinavir, metylprednisolon, syrebehandling, symtomatiska behandlingar), en intravenös infusion av 400 mg Tocilizumab. Hos 18 patienter ledde administrering av Tocilizumab till att febern försvann inom 24 timmar. Tre patienter, vars feber motstod, fick en andra administrering 12 timmar senare, med hypertermi försvunnit. Under dagarna efter behandlingen minskade syrebehovet hos 75 % av patienterna och en av dem behövde inte längre syrebehandling. På
den femte dagen efter behandlingen återgick lymfocyternas blodnivå till det normala hos 53 % av
patienterna. Blodnivån av C-reaktivt protein normaliserades i 84 % av fallen. Lungskador hade försvunnit hos 19 patienter (91 %). Vid tidpunkten för publiceringen av studien hade 19 patienter lämnat sjukhuset, i genomsnitt 13,5 dagar efter behandling med Tocilizumab.
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Denna preliminära studie överensstämmer med ett flertal anekdotiska rapporter från specialister
inom smittsamma sjukdomar och intensivvårdsläkare runt om i världen. Det har lett till att flera
team startat kliniska studier, vars detaljer ges i en andra artikel som också publicerades i dagens Vidal-nyheter. ” OBS! Tocilizumab ordineras speciellt vid reumatoid artrit!
I detta sammanhang av ett angrepp av cytokinstormar "i betydande andel" som drabbar patienter
med Covid-19 på grund av SARS-CoV-2-coronavirus verkar det därför som att rekommendationen
att "inte ta antiinflammatoriska läkemedel" i många fall är allvarligt fel.
Dessa officiella rekommendationer verkar nu ogiltigförklaras av resultaten på fältet. Det verkar som
att denna information är resultatet av ett medicinskt paradigm som kan anses falskt i det här fallet
och som ursprungligen destabiliserade akutsjukvården.
Naturligtvis kommer alla att ha sin åsikt enligt sin egen förståelse: all information som hänför sig
till vad som anges ovan är fri åtkomst och är offentlig. Inflammation är uppenbarligen en naturlig
reaktion i kroppen, som feber. Så det medicinska svaret kan vara att inte ta bort det, med ibland risk
för blodpropp.
Professor Giannini säger dock att ingen patient med reumatoid artrit - därför behandlad med kortison, ett kraftfullt antiinflammatoriskt och ibland med hydroxiklorokin - någonsin har tagits in i de
italienska "Covid" -tjänsterna, vilket antyder att det i detta specifika fall och med hänsyn till själva
uppfattningen av viruset skyddar det antiinflammatoriska läkemedlet från immunsystemets explosiva reaktion inför infektionen med Covid-19, vilket skapar scenen för en huvudsakligen generaliserad trombos embolism. Denna explosiva reaktion i immunsystemet kunde ha observerats i detta fall
i "en betydande andel" (sic)
· Denna massiva, potentiellt dödliga inflammation, som särskilt drabbar friska vuxna individer, är välkänd: det kallas cytokinchock. Det är förvånande att officiell kommunikation verkar
ignorera den och som standard förbjuder användningen av antiinflammatoriska läkemedel. I
detta avseende har en annan frontlinjeläkare, Dr Gilles Besnainou, ÖNH, publicerat videor
där han är synligt chockad och medveten om att ha blivit felinformerad. Han säger att läkare
nu vet att det är en tromboembolism, som måste behandlas med antikoagulantia.
Han hänvisar till behandlingen av Dr. Paliard utan att citera henne, med två antibiotika (plus zink)
och säger att denna sjukdom (med en bakteriekomponent) kommer "från ett otroligt virus" (sic) och
att "han har aldrig sett så många delar av kroppen påverkas: huden, njuren, lungorna, vi ser att den
berör alla organ, ögonen, konjunktivit, hosta, nästäppa, förlust av luktsinne "och det är inte känt om
det är vaskulit eller neuropati (inflammation i vaskulära ändar eller inflammation i nervändarna).
· På frontlinjenivån (intensivvårdsavdelningen) hävdas att antiinflammatoriska läkemedel är immunsupprimerande medel och att de naturligtvis saktar ner reaktionen av andningssvårigheter, men
å andra sidan skapar de ett utbrott av viral eller till och med bakteriebelastning om det finns samtidig infektion. Således skulle detta i stor utsträckning sätta patienten i svårigheter att föra honom eller henne till en septisk chock, därför skulle ett multiorgansvikt (kardiovaskulärt och andningsorgan, sedan njurar och tarmar), medan Covid-19 initialt skulle stoppa vid bara ett organ: lungparenkym.
Som framgår är analysen långt ifrån enhällig.
· Det kan dock hävdas att administrering av ett antiinflammatoriskt läkemedel i kombination med
ett antiviralt läkemedel (såsom hydroxiklorokin, vilket sänker virusbelastningen), två antibiotika
(Macrolides och C3G) och, om nödvändigt, ett koagulant, skulle ge upphov till invändningar.
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· Det måste vara uppenbart att allt detta i slutändan handlar om en särskilt komplex strikt medicinsk
fråga, val av läkare och val av läkare: tack vare denna hälsokris verkar det offentliga hälsosystemet
inte längre så monolitiskt.
· Så valet av läkare kommer att påverka behandlingen mycket.
· Efter en analys sitter man därför med intrycket av förvirring och motsägelser mellan officiella protokoll och rekommendationer från frontlinjeläkare, eller till och med av panik, av ibland arga reaktioner, och man har en bild av ganska oroliga och splittrade frontlinjeutövare som utsätts för press
och möter ett virus som verkar vara mycket aggressivt, resursstarkt, strukturerat som ett krigsvapen
och mycket väl utformat.
· Men som vi kommer att se nedan är denna cytokinstorm signaturen för Prevotella-bakterien, precis som alla andra parametrar för denna smittsamma sjukdom. För att effektivt bekämpa SARSCov-2 är det nödvändigt att döda Prevotella.
Läkare från Ortomolecular Medicine News Service och International Society for Orthomolecular
Medicine rekommenderar en näringsbaserad metod för att förebygga och minimera symtomen på
en framtida virusinfektion. Följande billiga extra nivåer rekommenderas för vuxna, för barn bör de
sänkas proportionellt mot kroppsvikt.
C-vitamin: 3000 milligram (eller mer) per dag, i uppdelade doser.
D3-vitamin: 2000 internationella enheter per dag (börja med 5000 IE / dag i två veckor, minska sedan till 2000)
Magnesium: 400 mg per dag (i form av citrat, malat, kelat eller klorid)
Zink: 20 mg per dag
Selen: 100 mcg (mikrogram) per dag.
Det har visat sig att vitamin C, vitamin D, magnesium, zink och selen stärker immunförsvaret
mot virus.

YTTRANDE FRÅN PROFESSOR MONTAGNIER
(biolog, virolog, Nobelpriset i medicin 2008)
Professor Luc Montagnier, som förklarade långt om antennerna, [?]
Säger:
"Det finns en manipulation kring detta virus. Till den här modellen har sekvenser, inklusive särskilt
HIV, AIDS-viruset, lagts till. Det är inte naturligt, det är ett professionellt jobb, detta är arbete som
utförts av en molekylärbiolog. Det är ett mycket noggrant jobb, man kan säga ett klocktillverkares
jobb. Virusets genetiska material är ett långt RNA-band. På en viss plats sattes HIV-sekvenser. Det
finns en önskan att kväva debatten. En grupp indiska forskare publicerade samma De tvingades dra
sig tillbaka. (...) Coronavirusproteinet modifierades för att få immunsystemet att känna igen det
som HIV, så att (sekvenserna) exponerades för immunsystemet. Stort tryck har uppstått: det finns en
"Blackout" på allt som rör virusets ursprung. Det kan finnas tryck från alla globala eller nationella
organ som har intresse av att dölja sanningen. Det här är fakta - vi kan inte förneka dem.
"SARS-CoV-2-genomet innehåller HIV-sekvenser. Det kan inte vara en naturlig mutation. För att infoga en HIV-sekvens i detta genom behöver du molekylära verktyg. Detta kan bara göras i laboratoriet. Det kan bara vara en avsiktlig åtgärd. . Historien om fiskmarknaden är en vacker saga, men det
är inte möjligt."
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Naturen accepterar inte bara någon gammal sak. Allt kan göras mot naturen, men om du gör en
konstgjord konstruktion är det osannolikt att det kommer att överleva, det vill säga att naturen älskar harmoniska saker, och vad som är främmande tolereras inte väl. Detta är vad som händer: när
epidemin utvecklas, särskilt i USA där det finns flest fall, sker en utveckling genom mutationer.
Dessa sekvenser kommer att mutera. Muterande betyder att en nukleotid förändras i förhållande till
en annan, så den genetiska koden modifieras, men det betyder också strykningar, det vill säga det
finns hela delar av genomet - och det som verkligen är extraordinärt är att det är just regionen som
bär HIV-sekvenser som muterar mycket snabbare än de andra, så själva försvinner genom radering.
I den västra delen av USA i Seattle förstörs denna sekvens nästan; det fungerar inte längre. Så man
kan föreställa sig att om Coronas nya patogenetiska kraft är kopplad till introduktionen av dessa sekvenser, att den kommer att försvinna. Det är möjligt att smittsamheten hos detta virus är exakt relaterad till dess konstgjorda tillverkning, eftersom överföringen är relaterad till sambandet mellan
ett protein från viruset och en receptor på cellerna och därför desto mer virus hittar receptorer på
dessa celler, mer kommer det att kunna hålla fast och tränga in, så överför informationen. Vissa
(elektromagnetiska) vågfrekvenser kan ändra närvaron av dessa sekvenser. Eftersom de är främmande kan vi kanske skilja dem från resten av Coronavirus och förstöra dem selektivt. För att stoppa pandemin kan man eliminera dessa sekvenser genom att använda störande vågor. Vi lever i en
helt annan miljö än våra förfäders och det finns större och större projekt som syftar till dessa elektromagnetiska vågor som omger oss ännu mer. Det sägs att staden Wuhan var långt avancerad när
det gäller installationen av 5G-antenner. Tiotusen antenner finns i denna region och därför kan de
ha bidragit till virusets patogena kraft. Sammanfattningsvis är detta virus artificiellt och dess patogena kraft ökar med 5G-antenner.

PREVOTELLA PÅ SPÅRET
ANTIBIOTIKA MOT EN VIRAL INFEKTION
Låt oss komma ihåg att vi i det föregående har angett att viruset, när det en gång absorberats av cellerna, modifierar deras genetiska kod (mutation) och omvandlar dem till multiplikator- och aggressorceller. Denna process kan mycket väl också involvera en tarmbakterie, Prevotella. Förekomsten
av Prevotella-bakterien skulle göra det möjligt för viruset att infiltrera sig själv för att kringgå immunförsvaret och samtidigt fly från screening. Viruset skulle döda inte direkt utan genom en tarmbakterie Prevotella som det skulle infektera. Det är denna infekterade bakterie som blir virulent och
skulle utlösa immunreaktionen som förstör lungorna och dödar patienten.
Detta skulle förklara:
- Varför behandlingen av Dr. Raoult, med ett antibiotikum (Azithromycin), och särskilt av Dr. Sabine Paliard-Franco, som förespråkar en dubbel antibiotikabehandling, fungerar båda.
- Varför barn sparas och äldre blir mer drabbade: Prevotella är ganska frånvarande i barns tarmflora,
men mer och mer närvarande med åldern.
- Varför överviktiga människor drabbas mycket mer: deras obalanserade tarmflora innehåller mycket Prevotella
- Varför lungkomplikationer uppträder när det praktiskt taget inte finns någon Covid i luftvägarna,
de infekterade bakterierna (som finns i avföringen, som innehåller Covid RNA och ibland till och
med levande virus) som framåt dess initiala (godartade) attack på ett mycket mer dramatiskt sätt genom att utlösa den inflammatoriska immunreaktionen som drunknar lungorna ...
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- Varför viruset kan dyka upp igen hos en botad patient (med alternerande positivitet och negativitet
i testerna), eftersom bakterien, fortfarande närvarande i tarmfloran, förblir sin värd och kan frigöra
den när som helst. Kort sagt, denna konsekvens är bra för hypotesens giltighet.
Det finns därför en bekräftelse av relevansen av azitromycin som en botande terapi, som ska ordineras från början av infektionen ... och till och med en lovande väg till förebyggande behandling av
allvarliga infektioner (koronavirus ... och förmodligen också influensa!), denna behandling innebär
återställande av en hälsosam tarmflora som neutraliserar Prevotella. (dvs. en bra tarmflora)
När det gäller antibiotika förespråkar vissa Metrodinazol + Spiramycin Birodogyl (för intoleranser,
Amoxicillin + klavulansyra (Augmentin), på grund av att Prevotella är mycket resistent mot de flesta antibiotika.
Det är välkänt för pulmonologer och tandläkare för av detta skäl. Och man kan dra slutsatsen att om
Prevotella tillåter SARS-Cov-2 att motstå vårt immunsystem, ger viruset också ökad resistens mot
Prevotella.
Naturligtvis har denna väg motbevisats av AFP (Agence France Presse), vilket indikerar på att forskare som ursprungligen hade rapporterat om ansvaret för Prevotella-gruppen av bakterier drog sig
tillbaka och säger att "det finns ingen publikation om detta ämne" och att denna information har
"varken verifierats eller vetenskapligt visats hittills".
Det bör noteras att det också finns ett stort tryck på denna fråga. ”Professor Deprez är förvånad
över att staden Lille nämns:”Så vitt jag vet har inget gjorts i Lille för att bidra till dessa resultat,
varken vid Pasteurinstitutet, vid Teaching Hospital eller vid National Medical Research Institute,
inte heller vid fakulteten för vetenskap.” Dessa artiklar dyker inte upp ur ingenting.
Publikationer som länkar Prevotella till det nya coronaviruset finns definitivt, men de är varken robusta eller validerade av det vetenskapliga samfundet. Enligt Le Monde har "ingen större upptäckt"
gjorts om Prevotellas centrala roll. ”Denna teori har utvecklats från obekräftade förpublikationer,
som delvis bygger på data som sannolikt kan vara felaktiga. Detta rykte har därför ingen allvarlig
grund.”
Som framgår är det mycket svårt att bilda sig en åsikt om denna fråga. Utöver mantrat enligt vilket
"det finns inte något officiellt vetenskapligt bevis]" och "ingen specifik rekommenderad behandling", till ackompanjemang av kanoner som brusar från College of Doctors ECB-rådet, är frontläkare uppenbart uppriktiga och synligt mer intresserade av sina patienters liv än med abstraktioner, rapporterar modigt att behandlingar fungerar. Ett exempel är Dr. Jade Allegre. Hon förespråkar en behandling avsedd att behandla tarmarna (där Prevotella utvecklas) och säger att i kinesisk medicin är
lungor och tarmar kopplade:

GRÖN LERA
Tillvägagångssättet från doktor Jade ALLEGRE
Dr. Jade ALLEGRE-video: https://youtu.be/kczrY_-sZrk
Grön lera är en traditionell behandling men ligger i framkant för vetenskaplig forskning. Dr. Allegre
citerar fallet med de tre första personerna som botats av Covid-19 med grön lera. Hon talar om mirakulösa effekter.
Av alla fall som följde de tre första fick 80 % av patienterna rätt på två timmar och 100 % på 48
timmar.
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Lera får inte stoppas så fort man mår bättre. Man bör fortsätta att ta det i en och en halv månad, annars är det en återuppkomst.
Ouppvärmd lera, som inte är denaturerad, bör tas. Quarry Clay (35 kg för 7,50 euro) är mycket bra.
Webbplats: http://jade-allegre.com/boutique/commande/evenements/?lang=en
CORONAVIRUS: TVÅ KURATIVA BEHANDLINGAR ATT VÄLJA
Du har redan tecken som är kompatibla med Covid - svårigheter att få luft in i lungorna, torr hosta,
smakförlust och / eller lukt, feber, blekhet, utmattning.
1. Grönt lerpulver
ANVÄND TRÄ ELLER PLASTSKED (inte metall).
2-3 gånger om dagen: lägg 2-3 matskedar i ett glas vatten, ta minst två timmar ifrån andra läkemedel, fyra om möjligt.
(1/2 dos under 5 år, 1/4 dos under 1 år).
Förberedelse: strö i ett glas källvatten om möjligt. Låt stå i 5 minuter och virvla sedan och svälj allt
innehåll (använd inte metallbehållare eller redskap med lera).
Biverkning: möjlig övergående förstoppning, i det här fallet HELT INGEN LAXATIV, för leran läker dina tarmar. Stoppa lera tills avföringen återupptas naturligt och återuppta sedan lera.
Drick minst två timmar förutom andra läkemedel, helst 4 timmar.
2. Magnesiumklorid (receptfritt på apoteket) Späd en dospåse med 20 gram i 1 liter vatten, drick
inom 24 timmar, i så många dagar som nödvändigt för att stoppa symtomen. (1/2 liter under 10 år,
1/4 liter under 3 år).
Det är möjligt att mildra den obehagliga smaken genom att sätta i kylen i några timmar och tillsätta
lite citron. Biverkning: diarré, vilket är nödvändigt - avbryt inte det.
ÖVERLEV I STADEN NÄR ALLT STANNAR, av doktor Jade ALLEGRE
Få ALLA GRÖNA LEROR tillgängliga i dina lokala butiker och apotek. Förbered en testdos av varje (1/2 tesked i 1/2 glas vatten), samma dag, och välj för din botemedel den du föredrar ... Lyssna på
din kropp, återupptäck dina djurinstinkter! Och behåll de andra lerorna för din externa användning
...
OM DU TAR LERA GÖR DIG FÖRSTOPPAD betyder det att dina tarmar var sjuka innan botningen, och att leran har fastnat på tarmväggen för att läka den: ta absolut inget laxermedel! Sluta ta lerläkemedlet och vänta lugnt på att transiten ska återupptas och återuppta ditt botemedel.
Du kan eventuellt följa upp med ett probiotiskt botemedel för att stärka tarmfloran ännu mer. Lera
är ett naturligt antigift, det har en stark absorberande kraft: det lockar gifter och det rengör matsmältningssystemet och rensar tarmen. Det rengör matsmältningssystemet och blir av med gifter,
bakterier, maskar och patogena bakterier, utan att förstöra tarmfloran som antibiotika skulle göra.
Det reparerar slemhinnorna tack vare dess läkande och regenererande egenskaper. Det är en allierad.
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Det är kraftfullt mot sår, inflammationer och till och med tarmens porositet. Syndromet i den permeabla tarmen uppstår från en skadad tarmvägg, som inte längre kan filtrera de assimilerade molekylerna korrekt. Detta leder potentiellt till immunproblem, olika allergier, sköldkörtel- och hudproblem. Lera är ett viktigt steg för att stoppa denna process och återställa tarmen. "Dess antiseptiska
egenskaper optimerar de regenerativa funktionerna av lera vid rening och cellulär rekonstituering
av skadade vävnader tills total läkning sker genom en helt naturlig process", förklarar Bernard Baudouin i sin bok "Clay and its Virtues". Clay fungerar som en antiinflammatorisk : ben, muskler, leder. Lera är också en tillgång vid ischias, även internt, för att rensa bort toxiner på den riktade nerven.

BIOLOGISK & ELEKTROMAGNETISK WARFARE
CBRN [kemisk, biologisk, radiologisk och kärnenergi]
PÅ SPÅREN AV 5G
5G presenteras som "en teknisk innovation med oöverträffad prestanda".
Denna teknik fungerar dock på 3,4-3,8 GHz-bandet, dvs på giga-Hertz-frekvenser som direkt stör
mänskligt medvetande (hjärnans cytoskeletstruktur) och som har erkänts av WHO som "troliga humana cancerframkallande ämnen" (Grupp 2B) sedan den 31 maj 2011 IARC: s pressmeddelande
(pressmeddelande
Nr 208).
En "gradvis ökning av effekten" planeras för detta band, som kommer att återanvända frekvensen
för BLR-WiMAX-nätverk (lokalt radioband) och använda nätet för befintliga nät för att uppnå täckning som liknar den som uppnås i 4G. Regeringen har gett operatörerna allt utrymme för att installera ytterligare antenner sedan låsningsåtgärderna: för att klara den ökade användningen av Internet
under låsning, ger order enligt statlig hälsovårdslag tillstånd operatörernas nya "radioinstallationer".
Operatörer kan därför "lägga till bandbredd" genom att befria sig från de vanliga reglerna.
Således bristen på skyldighet att informera kommunfullmäktige, och därmed användare. Enligt
Emergency Health Act upphävs "skyldigheten att överföra en informationsfil till borgmästaren eller
presidenten för de största städerna och tätorterna i Frankrike med syfte att driva eller modifiera en
radioinstallation". Nödlagar underlättar därför installationen av 5G-antenner.
Hur som helst, det verkar osannolikt att operatörer skulle betala för att ta bort sina anläggningar efter avstängning, som man skulle vilja att vi skulle tro.
Enligt GSMA [Global System for Mobile Communications] Association, som sammanför mer än
750 telekommunikationsföretag från hela världen, finns det inga tecken på hälsorisker. Detta gäller
både mobiltelefonanvändare och personer som bor nära mobiltelefonantenner. Det bör dock noteras
att detta omfattande uttalande från operatörerna - samma gamla historia - står i tydlig motsättning
till WHO / IARC: s pressmeddelande (nr 208 av den 31 maj 2011), som klassificerar dessa elektromagnetiska vågor i grupp 2B som "troligen cancerframkallande för människor", efter mötet med en
arbetsgrupp med 31 forskare från 14 länder.
Denna studie fokuserar på användningen av mobiltelefoner, "trådlösa telekommunikationsenheter",
som anses vara cancerframkallande. Exponering för mobiltelefonantenner nämns inte ens, vars inverkan på miljön är utan tvekan exponentiell, särskilt med tanke på den "effektförhöjning" (sic)
som förväntas för detta band. GHz-bandet (som redan används för hastighetskameror och flygplatsens säkerhetsgrindar) testas i Chatillon och Rennes.
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Viss information finns på ARIASE [ARIASE är en mäklare som specialiserat sig på Interneterbjudanden och mobilpaket] och ARCEP (franska telekommunikations- och postmyndighetsorgan). På
webbplatsen för ARCEP (Regulatory Authority for Electronic Communications and Posts) finns
loggboken för de olika faserna av prövningar av 5G i städerna Belfort, Bordeaux, Grenoble, Lannion, Lille, Lyon, Marseilles, Nantes, Toulouse eller Paris.
Den femte generationen trådlös kommunikationsteknik (5G) är enligt telekommunikationsföretaget
Orange "utformad för att möta den mycket höga datatillväxten och anslutningen i det moderna samhället."
Denna nya teknik erbjuder imponerande datautbyte och lagringsfunktioner och praktiskt taget obegränsade samtalsvolymer. För detta använder 5G en outnyttjad millimetervåg (MMW) bandbredd
mellan 30 och 300 GHz, samt några låga och medelfrekvenser. 5G-tekniken är effektivare än 3G
och 4G på många nivåer och öppnar en rad möjligheter för olika applikationsområden:
· Snabbare navigering med mobila telekommunikationshastigheter multiplicerade. En hastighet på
upp till 100 gigabit data per sekund, 100 gånger snabbare än den nuvarande 4G. Tillräckligt för att
fylla ett personligt filmbibliotek på bara några sekunder på Internet, jämfört med flera timmar idag.
· Fjärrkontroll av objekt är endast möjlig om latenstiden, dvs. reaktivitetstiden för nätverksantennerna, minskas avsevärt.
· För närvarande är latenstiden cirka 35 millisekunder (ms) till en minut. 5G minskar detta till 1 ms,
vilket är viktigt för fjärrkontrolldroner eller anslutna bilar. Således bör det noteras att 5G-implementering är en förutsättning för generalisering av drönare avsedda att kontrollera allt, det vill säga
för upprättandet av ett totalitärt samhälle.
· Telemedicin förväntar sig mycket av 5G-revolutionen. Under några år har "fjärrövervakade" kirurgiska operationer testats tusentals kilometer bort, särskilt i utvecklingsländer där kvalificerad medicinsk personal kan saknas. 5G-tekniken bör förbättra kvaliteten på den överförda bilden och öka
chanserna för framgångsrika operationer. Förbättringen av hälsosystem kräver också en hyper-anslutning, vilket 5G möjliggör. Ett innovativt genombrott som till exempel möjliggör bättre synkronisering och ökad kommunikation mellan sjukhus och bättre övervakning av patientjournaler.
· Mer oväntat hoppas gruvsektorn på mycket från 5G-revolutionen. Denna nya teknik förväntas öka
säkerheten och produktiviteten avsevärt genom att minska koldioxidutsläppen. I Sverige är den underjordiska gruvan Boliden Kankberg en pionjär inom detta område. Ett 5G-nätverk har installerats
som en del av det EU-finansierade SIMS-projektet (Sustainable Intelligent Mining Systems). En av
de konkreta åtgärderna som möjliggörs av 5G underjordiska nätverk är användningen av drönare
att utforska tunnlar utan risk för människor. Inspektioner av tunnlar efter sprängning och jordskred
kan delegeras till fjärrstyrda maskiner, oavsett nätverksstörningar som finns i det yttre nätverket. En
vinst vad gäller säkerhet, tid och därmed produktivitet.
Oavsett vilka reservationer man kan ha för att upprätta en värld som kontrolleras av allestädes närvarande drönare - som man verkar vara på väg mot, med hänsyn till de offentliga friheterna - kommer de största oron för generaliseringen av 5G från multiplikationen av mobiltelefonantenner som
avger elektromagnetisk vågor.
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Ökningen av antalet antenner förklaras av det faktum att millimetervågor passerar dåligt genom
hårda material. De absorberas lätt av byggnader, regn och växter och stör därmed signalen. Dessutom har dessa högfrekventa vågor mycket kortare våglängder, vilket begränsar deras fortplantning.
För att övervinna detta problem måste små celler installeras överallt i vår miljö (gatubelysning, stolpar, hus etc.).
Inför denna spridning av sändande antenner ifrågasätter många de breda bredbandens effekter på
medellång till lång sikt på hälsan.
Det finns två typer av strålning: joniserande strålning mot icke-joniserande strålning.
Den förstnämnda modifierar DNA på grund av dess våglängd (λ) såsom UV-, röntgen- eller gammavågor (γ), vilket orsakar mutationer som orsakar cancer. Icke-joniserande strålning, såsom elektromagnetiska vågor, orsakar inte förändringar i DNA [*] men har en viss termisk effekt, vars långsiktiga effekter troligen underskattas.
[* Översättarens anmärkning: litteraturen om elektromagnetiska fält bekräftar inte detta uttalande.]
Dessa effekter kan orsaka skador på biologiska vävnader genom uppvärmning. I Frankrike ansvarar
den franska nationella frekvensbyrån (ANFR) och den franska myndigheten för livsmedels-, miljöoch arbetshälsosäkerhet (ANSES) för att undersöka de kontroversiella riskerna med 5G. 2011 inrättades en arbetsgrupp för "radiofrekvenser och hälsa" för att mäta exponeringens påverkan på befolkningens hälsa. 2013 års rapport lyfte inte fram "bevisade hälsoeffekter". ANSES säger också att den
totala exponeringen är "låg i förhållande till till de exponeringsgränsvärden som för närvarande används ".
International Center for Research on Cancer (IARC), som ingår i Världshälsoorganisationen
(WHO), klassificerade dock radiofrekvenser från 30 kHz-300 GHz (Gigahertz) som möjliga humana cancerframkallande ämnen (grupp 2B). Annie Sasco, en miljöhälsoledare och hård motståndare
till 5G-distributionen, varnar mot hälsoriskerna med mobiltelefonantenner. Redan 2012 avslöjade
hon i en artikel i L'Express att slutsatsen att det inte fanns några hälsorisker kunde vara partisk av
intressekonflikter. Annie Sasco, en utbildad folkhälsoläkare, arbetade på WHO under större delen
av sin karriär. Hon tillade i december 2018 på TV5 Monde den "ökade risken för hjärntumörer",
särskilt för barn, liksom "redan skadade" insekter och träd.
Följande är en användbar webbplats: https://www.stop5g.ch/5g-et contre-verites. Det konstaterar att
kretsarna av uppenbarligen pro-5G-telekommunikationsföretag, i intressekonflikter, översvämmer
pressen med partisk information som inte är relaterad till det nuvarande läget för vetenskaplig kunskap om 5Gs hälsoeffekter. Det bör särskilt noteras att: "effekten av pulserade elektromagnetiska
vågor på mänskliga celler har bevisats, bekräftat av många studier. För det andra, konsekvenserna
för en persons hälsotillstånd uppenbarligen skiljer sig: en cancer kan till exempel ha en DNA-förändringar har ändå observerats hos de som bor i anslutning till antenner vid fältvärden långt under
gränsvärdet 6V / m.
Dessutom erkändes dessa DNA-förändringar av Swisscom i dess patent nr WO2004 / 075583.
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Det är obestridligt att mer än 240 forskare som har publicerat peer-reviewed forskning om de biologiska och hälsoeffekterna av icke-joniserande elektromagnetiska fält (EMF) har undertecknat den
internationella EMF-forskarens överklagande: "Många nya vetenskapliga publikationer har visat att
EMF påverkar levande organismer på nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad risk för cancer, cellulär stress, ökade skadliga fria radikaler, genetisk skada, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesunderskott, neurologiska störningar och negativa effekter på övergripande mänskligt välbefinnande. Skadorna går långt utöver människan, eftersom det finns ökande bevis för skadliga effekter
på både växt- och djurliv. "
Forskarna som undertecknade detta överklagande utgör utan tvekan majoriteten av experter på effekterna av icke-joniserande strålning. De har publicerat mer än 2000 artiklar om elektromagnetiska fält i facktidskrifter. Federal Communications Commission (FCC) RFR [radiofrekvensstrålning]
exponeringsgränser reglerar exponeringsintensiteten med hänsyn tagen till bärvågens frekvens, men
ignorerar RFR: s signalegenskaper.
Förra året avslöjade en 30 miljoner dollar-studie av US National Toxicology Program (NTP) "tydliga bevis" att exponering för mobiltelefon RFR i 2 år ökade förekomsten av cancer hos hanråttor och
skadat DNA hos råttor och möss hos båda kön. På samma sätt skickade Arthur Robert Firstenberg
en framställning till WHO, FN och EU om att "utplaceringen av 5G utgör ett experiment om mänskligheten och miljön som karaktäriseras som ett brott enligt internationell rätt".
Den nationella föreningen för hälsosäkerhet inom trådlös teknik hänvisar till en studie från 2004 av
Lai och Singh om de kumulativa effekterna av elektromagnetiska fält på DNA-strängavbrott (Bioelectromagnetics Research Laboratory, Department of Bioengineering, University of Washington,
Seattle, Washington 98195-7962, USA .)
Låt oss säga detta tydligt:
· 5G elektromagnetisk strålning skadar DNA från mänskliga celler
· Exponerade celler (av alla slag inriktade på människokroppen) reagerar med
producerar en kaskad av skyddande immunologiska ämnen
· Dessa ämnen är konditionerade i en intracellulär struktur som kallas
endosom
· Endosomen utvisas från cellen och blir därmed en exosom (Nobelpriset i medicin 2013)
· Exosomen cirkulerar och binder till ACE2-receptorer i lungan, tarmen och hjärtat.
Immunologiska kemikalier som finns i exosomen tränger igenom ACE2.
Det angiotensinkonverterande enzymet 2, eller ACE2, är ett enzym kopplat till den yttre ytan av
plasmamembranen i lungceller, artärer, hjärt-, njure- och matsmältningssystem. Det spelar en viktig
roll i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) som reglerar natrium- och vattenhomeostas
och blodtryck. ACE2 tros vara ingångspunkten i humana celler hos vissa koronavirus, såsom humant koronavirus NL63, Sars-CoV13 (koronavirus som orsakar SARS) och SARS-CoV-2 (orsakar
COVID-19).
Dessutom bör det noteras att tidpunkten för 5G-distributioner verkar sammanfalla med kartor över
förekomsten av coronavirus och med de platser där förekomsten av det nya coronavirus är högst,
vilket också har orsakat offentliga reaktioner i vissa länder som syftar till att förstöra eller sätta eld
till många mobiltelefonantnemaster (Storbritannien, Hong Kong). I detta avseende tog YouTube
bort alla videor som associerar 5G med spridningen av coronavirus från och med början av februari
2019.
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Ändå finns det ett samband mellan den massiva utbyggnaden av 5G och källorna till Covid-19-förökning, som ska verifieras när de nya kartorna blir tillgängliga som visar antennerna installerade
under nedstängningen enligt nödlagstiftningen.
Och i själva verket började epidemin i Kina, som är initiativtagaren till 5G (10 000 antenner i Wuhan, den officiella 5G-demonstrationszonen, slutet av 2019), och Italien låg inte långt efter i denna
utplaceringslopp, de stora italienska städerna var redan fullt utrustade med 5G i slutet av 2019.
Lombardiet (Milano) var en av de första italienska regionerna utrustade med 5G och den region
som drabbades mest av Covid-19: som de italienska tidningarna rubriken i slutet av 2017, "Milan
drömmer om att vara den europeiska 5G huvudstaden", Vodafone Italia lanserade en plan på 90 miljoner euro för att täcka 100% av det italienska ekonomiska kapitalet 2019. Jämförelse av 5G-distributionskartor och sjukhuspatienter i Frankrike (skillnaden mellan antalet sjukhusvistelser och antalet dödsfall från skillnad i de behandlingar som tillämpas, till exempel mellan Marseilles och professor Raoult och Grand-Est). Det installerades officiellt och före avstängningen den 17 mars 2020
450 5G-mobilantenner i Frankrike, särskilt i städerna Marseille (95), i Parisregionen (85), Montpellier (53), Lyon (22) , Toulouse (22) och Bordeaux (22).

Sjukdomar relaterade till elektromagnetiska områden
Först och främst bör det betonas att:
- De allvarliga fallen av COVID-19 är relaterade till ett fenomen av trombos, som flera läkare i
frontlinjen har rapporterat, vet vi nu;
- Denna trombos beror på cytokinchock, vilket är en inflammationsprocess, så ett immunproblem:
- Djup ventrombos (DVT) är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet. Medan DVT länge har ansetts som en blodproppssjukdom, har många visat att immunsystemet och en inflammationsprocess
är ansvarig för trombos ("djup venetrombos (DVT) är ett viktigt ursprung för sjuklighet och dödlighet. Medan DVT länge har ansetts en blodkoagulationsstörning, flera nya bevisrader visar att immunceller och inflammatoriska processer är inblandade i DVT-initiering. ”Immunfaktorer vid initiering av djup ventrombos)”:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6065414/
Med detta sagt, låt oss undersöka de patologier som är specifikt relaterade till exponering för elektromagnetiska fält, som misstänks i den starka antagandet om en koppling mellan patienterna på
sjukhus för COVID-19 och distribution av 5G-infrastruktur:
För detta kommer vi att hänvisa till en bibliografi över rapporterade biologiska fenomen (‘effekter’)
och kliniska manifestationer som tillskrivs mikrovågs- och radiofrekvent strålning. Naval Medical
Research Institute MF12.54.015-004B, rapport nr 2 reviderad. 106 PP.
[OBS: Detta dokument har reducerats till 25 sidor så att vi kan publicera det här och inte innehåller
alla 2311 referenser.] "Mer än 2000 referenser om biologiska svar på radiofrekvens och mikrovågsstrålning, publicerade fram till juni 1971, är ingår i bibliografin. Särskild uppmärksamhet har ägnats effekterna på människan av icke-joniserande strålning vid dessa frekvenser. [...] Obs: Detta dokument är inte klassificerat.
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BETYDELSE
Värdet av Glaser 1972-dokumentet är att motverka uttalandena om att "trovärdig" forskning inte
finns som visar icke-termiska effekter. Detta är ett falskt uttalande som främjas av dem som antingen är omedvetna om litteraturen eller inte vill erkänna att denna strålning, på nivåer som vi för närvarande är utsatta för, kan vara skadlig.
Trovärdig forskning finns; det har funnits i årtionden; och det har till stor del ignorerats av de som
är ansvariga för folkhälsan och arbetshälsan.
KOMMENTARER
Detta är en av de första storskaliga granskningarna av litteraturen om de biologiska effekterna av
mikrovågs- och radiofrekvent strålning och den uppträdde först 1971. Författaren klassificerade de
biologiska effekterna i 17 kategorier (se nedan). Även om det är uppenbart att strålning som orsakar
uppvärmning också kan orsaka sekundära effekter, är inte alla effekterna ovan värmerelaterade.
Faktum är att mycket av litteraturen vid de lägre exponeringsnivåerna inte är relaterade till uppvärmning. Detta är den typ av forskning som hjälpte tillsynsmyndigheter att formulera sina mikrovågsriktlinjer. De icke-termiska studierna har ignorerats av Världshälsoorganisationen, på vilken
många länder söker vägledning, och därför skiljer sig riktlinjerna i storleksordningen från det lägsta
i Salzburg, Österrike [*] (0,1 mikroW / cm2) till det högsta (5000 mikroW / cm2 för yrkesmässig
exponering) inrättad av ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation). Det här är
50 000 gånger skillnad!
[* Översättares anmärkning: de värden som föreslagits för Österrike av Salzburg Health Authority
har aldrig implementerats. I själva verket följer hela Österrike ICNIRP-riktlinjerna.]
Ett sätt att tolka detta är att vi har två riktlinjer, en för att förhindra uppvärmning och, en mer restriktiv riktlinje, för att förhindra biologiska effekter, varav några kan få allvarliga hälsoeffekter.
Det som är slående är att det som vi brukade kalla mikrovågssjukdom (grupp av symtom associerade med radararbetare) har kallats neurasteni (obehag) och kallas nu elektroöverkänslighet. I alla fall
är symtomen associerade med exponering för radiofrekvent strålning initialt radar; sedan RF-värmeförseglare och datorer; och på senare tid olika källor till trådlös teknik inklusive mobiltelefon, sändning och WiFi eller WiMax-antenner, trådlösa routrar, smarta mätare etc.
De specifika biologiska effekterna och hälsoeffekterna, som tillhandahålls i Glaser 1972, listas nedan.
A. Uppvärmning av organ
* (applikationer: diatermi, elektrokirurgi, elektrokoagulering, elektrodesikation, elektrotomi)
Detta inkluderar uppvärmning av hela kroppen eller en del av kroppen som hud, ben och benmärg,
ögonlinser med grå starr och skada på hornhinnan; könsorgan som orsakar tubulär degeneration av
testiklarna; hjärnor och bihålor; metallimplantat som orsakar brännskador nära höftstift osv. Dessa
effekter är reversibla förutom ögonskador.
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B. Förändringar i fysiologisk funktion
Detta inkluderar sammandragning av strimmiga muskler; förändrad blodkärls diameter (ökad vaskulär elasticitet), utvidgning; förändringar i oxidativa processer i vävnader och organ; leverförstoring förändrad känslighet för droger; minskad spermatogenes som leder till minskad fertilitet och
sterilitet; förändrat könsförhållande mellan födslar till förmån för flickor; förändrad menstruationsaktivitet; förändrad fosterutveckling; minskad amning hos ammande mödrar; minskning av diures
som resulterar i natriumutsöndring via urinutgång; förändrad njurfunktion; förändringar i konditionerade reflexer; minskat elektriskt motstånd
av huden; förändringar i strukturen hos hudreceptorer; förändrad blodflödeshastighet förändrade
bioströmmar i hjärnbark hos djur; förändringar i clearance av märkta joner från vävnader; reversibla strukturförändringar i hjärnbarken och diencefalon; förändringar i elektrokardiografier; förändrad
känslighet för ljus, ljud och luktstimuli; funktionella och patologiska förändringar i ögonen; hjärtinfarkt nekros; blödning i lungor, lever, tarm och hjärna och generaliserad degeneration av kroppsvävnad vid dödliga strålningsnivåer; förlust av anatomiska delar; död; uttorkning; förändrad hastighet
för vävnadsförkalkning.
C. 100 centrala nervsystemet effekter
Detta inkluderar huvudvärk; sömnlöshet; rastlöshet (dagtid och under sömnen) förändringar i hjärnvågaktivitet (EEG); kranialnervsjukdomar; pyramidala tarmskador störningar i konditionerade reflexer; hjärtets vagomimetiska och sympatomimetiska verkan; kramper och kramper.
D. Autonoma nervsystemeffekter
Förändrad hjärtrytm; trötthet, strukturella förändringar i synapser av vagusnerven; stimulering av
det parasympatiska nervsystemet som leder till bradykardi och hämning av det sympatiska nervsystemet.
E. 500 effekter på det perifera nervsystemet Effekter på de rörliga nerverna.
F. Psykologiska störningar
Symtom inkluderar neurasteni (allmän dålig känsla); depression; impotens; ångest; koncentrationsbrist; hypokondri; yrsel; hallucinationer; sömnighet eller sömnlöshet irritabilitet; minskad aptit;
minnesförlust; känslor i hårbotten Trötthet; bröstsmärtor, skakningar.
G. Beteendeförändringar i djurstudier
Effekterna inkluderar förändringar i reflexivt, operant, undvikande och diskrimineringsbeteende.
H. Blodproblem
Effekter inkluderar förändringar i blod och benmärg; ökade fagocytiska och bakteriedödande funktioner; ökad hastighet av hemolys (kortare livslängd för celler); ökad blodsedimenteringshastighet;
minskade erytrocyter; ökade blodsockerkoncentrationer; förändrat histamininnehåll i blodet; förändringar i lipider och kolesterol; förändringar i Gamma Globulin och total proteinkoncentration;
förändringar i antalet eosinofiler; minskning av förhållandet albumin / globulin; förändrad hemopoies (frekvens av blodkroppsbildning); leukopeni (ökat antal vita blodkroppar och leukocytos; retikulocytos (ökning av omogna röda blodkroppar).

31

I. Kärlsjukdomar
Detta inkluderar trombos och högt blodtryck.
J. Enzym och andra biokemiska förändringar (in vitro)
Förändringar i aktiviteten hos kolinesteras (även in vivo); fosfatas; transaminas; amylas, karboxydismutas; denaturering av proteiner; inaktivering av svampar, virus och bakterier; dödade vävnadskulturer; förändrad celldelningshastighet; ökad koncentration av RNA i lymfocyter och minskad
koncentration av RNA i hjärna, lever och mjälte; förändringar i pyruvsyra, mjölksyra och kreatininutsöndringar; förändringar i koncentrationen av glykogen i levern (hyperglykemi); förändrade koncentrationer av 17-ketosteroider i urinen.
K. Metaboliska störningar
Effekterna inkluderar glykosuri (socker i urinen); ökning av urinfenoler; förändrad bearbetning av
metaboliska enzymer; förändrad kolhydratmetabolism.
L. Gastrointestinala störningar
Effekter inkluderar anorexi; epigastrisk panna; förstoppning; förändrad utsöndring av magsmältningsjuicer.
M. Endokrina körtelförändringar
Effekterna inkluderar förändrad funktion av hypofysen, sköldkörteln (hypertyroidism och förstorad
sköldkörtel, ökat upptag av radioaktivt jod) och binjurebarken; minskat kortikosteroider i blodet;
minskad glukokortikoidaktivitet; hypogonadism (med minskad produktion av testosteron).
N. Histologiska förändringar
Förändringar i tubulär epitel av testiklar och grova förändringar.
O. Genetiska och kromosomala förändringar
Effekter inkluderar kromosomavvikelser (förkortning, pseudokiasm, diploida strukturer, amitotiska
uppdelningar, överbryggning, "klibbighet"; oegentligheter i kromosomhöljet); mutationer; mongolism; somatiska förändringar (inte involverar kärnor eller kromosomer); neoplastiska sjukdomar (tumörer).
P. Pearl Chain Effect
Detta avser intracellulär orientering av subcellulära partiklar och orientering av cellulära och andra
(icke-biologiska partiklar, dvs mini-magnetik) som påverkar orienteringen av djur, fåglar och fiskar
i elektromagnetiska fält.
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F. Diverse effekter
Dessa inkluderar gnistor mellan tandfyllningar; metallsmak i munnen; förändringar i optisk aktivitet hos kolloidala lösningar; behandling för syfilis, poliomyelit, hudsjukdomar; håravfall och sprödhet känslor av surrande, vibrationer, pulserande och kittlande kring huvud och öron; riklig svettning, salivation och utskjutande tunga; förändringar i driften av implanterade hjärtstimulatorer; förändringar i dygnsrytmer.
5 July 2010. Glaser, Z. R. 1972.
Sources: Magda Havas: More than 2000 Documents prior to 1972 on Bioeffects of Radio Frequency
Radiation: https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-1- more-than-2000-documents-prior-to-1972-on-bioeffects-of-radio-frequency-radiation/
Ciel Voilé: Effets biologiques des ondes électromagnétiques : plus de 2000 publications avant 1972:
www.cielvoile.fr/2017/10/effets-biologiques-des-ondes- 34 electromagnetiques-plus-de-2000-publications-avant-1972.html
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Mot bakgrund av det faktum att WHO fortsätter att säga att ingen behandling rekommenderas, har
frontläkare tillämpat protokoll som verkar vara effektiva, med risk för att drabbas av ilska för College of Doctors ECB-rådet.

NÅGRA RELEVANTA EMPIRISKA BEHANDLINGAR
Hydroxychloroquine + Azithromicyne
Hydroxychloroquine + Azithromicyne + Zinc
sulphate
Azithromycine + Singulair + Zinc

Didier Raoult (France), Steven Smith (USA)
Zev Zelenko (USA)

Chloroquine + Doxycycline
Macrolide + C3G
Azithromycine + Effizinc + Singulair +
Heparin

Long Island Doctor (USA)
Sabine Palliard-Franco (France)
Three general practitioners (France)

https://resistancerepublicaine.com/2020/04/14/faute-deplaquenil-la-debrouillardise-des-generalistes-cela-marche/

Enligt sin förståelse och bedömning kommer varje individ att ha en åsikt om symtomen mellan
Covid-19 och patologier kopplade till exponering för mikrovågor, liksom om skillnaden mellan
rekommendationer från medicinska myndigheter (WHO, nationell hälsa). och protokoll som
tillämpas av läkare i frontlinjen som är synligt mer angelägna om att förbli trogen mot den
hippokratiska eden än att respektera ibland förvånande regler.

9. DEN PSYKOLOGISKA DIMENSIONEN
Vissa förvirrande aspekter av denna fråga, lagt till det faktum att virusets artificiella natur har diskuterats i stor utsträckning, har resulterat i hård kritik av hanteringen av denna hälsokris. Ordet förräderi har använts och en obestridlig misstanke har vänt sig mot ledare som hålls ansvariga för befolkningens öde. Oavsett hur legitim ilska kan vara, är det dock viktigt att säga om ämnet vi har att göra
med här att dessa känslor bokstavligen förgiftar författarens miljö och återfår honom eller henne
laddad med potentialen för självförstörelse.
Det är detsamma med känslor av rädsla. Detta är vad folkvisdom kallar "att göra dåligt blod". Och
så är det också med ilska, som också öppnar dörren för sjukdomar. Stress resulterar i en ständigt
hög nivå av kortisol och läckage av mineraler. Förutom de vanliga psykosomatiska störningarna
(depression, migrän, blodtryck, hudsjukdomar - eksem, psoriasis - hjärtproblem, andningsstörningar, gastriska störningar, vissa leversjukdomar) utgör oxidativ stress en verklig hälsorisk. Det främjar
åldrandet av celler. Cancer är en känslomässig sjukdom; den framträder ofta som ett resultat av en
"intensiv och permanent konflikt" eller som ett resultat av emotionell chock (sorg, separation, förlust av anställning).
Det är därför det är viktigt att vara uppmärksam på vad dessa händelser väcker hos oss. Dessutom
hjälper antioxidanter till att bekämpa fria radikaler som genereras av stress. De viktigaste antioxidanterna är: bioflavonoider (quercetin), karotenoider, vitamin C och E och selen.
Oavsett omfattningen av våra utmaningar, låt oss komma ihåg att en liten flamma räcker för att
skingra ett rums mörker. Och den lilla lågan är i oss. Under de mörkaste timmarna av mänsklighetens historia har hoppet alltid stått som ett skydd mot nederlag. Idag kallas detta hopp tillit till livet.
Vår kropp är mer motståndskraftig än vi tror, och vi är fulla av oväntad styrka, förutsatt att vi håller
en positiv inställning.
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ÅNGEST - STRESS
Psykologiska effekter av epidemin och karantänen
Ångest, stress, misstro, trauma ... Att leva i en epidemi som koronavirus kan ha psykologiska konsekvenser.
Vilka psykologiska effekter?
Att leva i ett epidemiskt sammanhang är uppenbarligen inte neutralt ur psykologisk synvinkel. vi
måste förstå att en global epidemi är en traumatiserande händelse oavsett om vi är direkt eller indirekt berörda: DET KONFLIKTERAR DIREKT OSS MED DÖDEN, eller åtminstone med hotet om
döden.
Denna typ av händelse kan generera en stark känslomässig belastning som är mycket svår att kontrollera, vilket kan ha många psykologiska återverkningar: känslomässig trötthet, sömnstörningar,
oavbruten oro för framtiden, rädsla för andra, nedsatt bedömning, humörsjukdomar, tendens till hypokondrier. .. Det är detta batteri av psykologiska följder som vi finner har påverkat oss sedan början av COVID-19-epidemin. Denna epidemiläge kan påverka ett eller annat av allas mentala hälsa
och vi har var och en sitt eget sätt att reagera.
Vissa människor kan känna sig överväldigade av händelser och förstår inte vad som händer, medan
andra kan uppleva rädsla eller ångest dagligen.
Vissa har mätt och genomtänkta reaktioner, medan andra reagerar mer extremt. Reaktioner beror
därför på många faktorer, såsom vår exponering för epidemin, vår tidigare erfarenhet av stressiga
händelser, stödet från människorna omkring oss, vår fysiska hälsa, vår ålder, vår personliga historia
av psykiska hälsoutmaningar. Isolering, karantän: vilka psykologiska konsekvenser har de?
Första konsekvensen: stigmatisering eller känslan av att vara en person som ska undvikas. Karantän
eller tvingad isolering är inte en triviell upplevelse.
Den första konsekvensen av isolering är stigmatisering, med andra ord känslan av att man pekas på,
ständigt väcker misstankar, är den pestfyllda personen som ska undvikas eller den person genom
vilken sjukdomen uppstår. Utöver detta intryck av att bli avvisade kan vissa karantäner också ha en
känsla av skuld för att inte vidta nödvändiga åtgärder och potentiellt ha smittat människorna omkring dem.
Karantän är en potentiellt traumatiserande upplevelse.
Karantän är därför en potentiellt traumatiserande upplevelse för vissa och, som alla trauma, kan
symtom (som sömnstörningar, humörstörningar, generaliserad ångest, upp till depression eller till
och med posttraumatisk stressstörning) manifestera sig mycket senare, till och med månader eller år
senare. " i form av återblickar, panikattacker, patologisk vakenhet eller hypervakenhet ".
Finns det människor i fara?
Det finns ingen typologi för den person som skulle utgöra mer risker för psykologisk dekompensation än en annan. Om någon har en tendens till hyper-ångest, om någon är hypokondriak eller genomgår en depressiv episod, vilket stöd finns tillgängligt?
Psykologiskt stöd är viktigt för att övervinna dessa effekter på mental välbefinnande. Oavsett om
någon är direkt bekymrad av epidemin eller inte, bör han eller hon inte tveka att prata om det med
en vårdpersonal, även om det verkar svårt att göra det, oavsett om han eller hon vill undvika ämnet
eller skäms för inte lyckas fortsätta som normalt, beroende på symtomen och nivån på trauma, kan
vuxen eller barn tillgripa en "CRISIS CELL", en mekanism som utövar psykologisk medicin.
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Syftet med denna psykologiska eller moraliska stödcell är att identifiera de mest utsatta människorna och att så snart som möjligt hänvisa dem till specialister för en mer individualiserad uppföljning.
Korta terapier som kognitiva och beteendeterapier (CBT) verkar väl lämpade för denna typ av situation, men det finns andra metoder som hypnos, desensibilisering av ögonrörelser och upparbetning
(EMDR) ...
Hur man inte ger efter för en psykos.
Framför allt måste man skydda sig själv och folket i närheten
anta enkla beteenden som rekommenderas av hälsoorganisationen. Spridningen av COVID-19 är
verkligen mycket oroande, men för att inte ge efter för överdriven ångest måste man undvika att föreställa sig katastrofala scenarier och göra allt för att lägga negativa tankar åt sidan samtidigt som
man är vaken och vaksam. Det bästa sättet att distansera sig från bekymmer är att begränsa informationskällorna. Att spendera sin tid på att läsa skrämmande varningsmeddelanden, lyssna på radio eller titta på nyhetskanaler dygnet runt är oroande aktiviteter som främjar panik. Man måste fortsätta
leva ett normalt liv samtidigt som man vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika kontaminering.

10. OFFENTLIGT TILLGÄNGLIG NATURHÄLSOVÅRD: ÅTERSTÄLLNING AV TILLITEN I NATUREN
· Det måste erkännas att många behandlingar och skyddsmedel har gjorts otillgängliga för allmänheten. Det är omöjligt att inte nämna denna aspekt.
· Det är inte heller överflödigt att notera att Världshälsoorganisationen fortsätter att officiellt säga
att "hittills rekommenderas inga specifika läkemedel för att förebygga eller behandla infektion med
det nya coronaviruset."
· I avsaknad av en officiell förebyggande eller botande behandling kan individen som lämnas till sin
egen hjälp med fördel vända sig till naturliga terapier och sätta sitt förtroende igen för naturen och
livet.
· Naturliga läkemedel, som är mer tillgängliga för allmänheten, är fortfarande allmänt tillgängliga
(på apotek, i livsmedelsbutiker, på Internet eller i naturen).
Dessa terapier är därför särskilt användbara vid en "nedbrytning av normaliteten".
Således regleras en brist eller ett administrativt förbud mot vissa konventionella behandlingar över
natten som i förevarande fall, samtidigt som det officiellt förklaras att "inget specifikt läkemedel rekommenderas" placerar allmänheten i en situation med "överlevnad". I den här situationen, när konventionella behandlingar inte är tillgängliga för allmänheten.
- Antingen på grund av störningar i försörjningskedjorna (slut i lager)
- Eller vid ett plötsligt administrativt förbud kan man vända sig till följande som alternativ:
Aromaterapi (den mest kraftfulla formen av fytoterapi)
· Homeopati
. Fytoterapi
· Kosttillskott och hälsosamma levnadsvanor
· En hälsosam kost
· Meditation
· Sport
· Etc.
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· Den japanska praxisen "skogsbad" (shinrin yoku), som har bevisat terapeutiska effekter. Om du
har chansen att sätta dig i karantän nära ett naturområde är det viktigt att ladda batterierna i naturen
när det gäller energi och läkning.
· Låt oss upprepa att vårt sätt att leva och vår inre attityd i hög grad påverkar vårt immunsystem.
· Det bör noteras att feber betraktas som en försvarsmekanism hos kroppen i naturopati: genom att
naturligt öka temperaturen förstör kroppen de flesta patogena mikroorganismerna.
· Inflammation är också ett normalt svar hos kroppen. Som vi har betonat är dock inget om detta virus naturligt eller oavsiktligt.
· När vi vänder oss till naturen för att läka oss är det viktigt att fortsätta att säkerställa maximal hygien.
· Förebyggande är bättre än botemedel.
· Och låt oss också komma ihåg att rädsla och ilska - hur legitim det än är - distraherar oss från vår
sanna styrka.

AROMATERAPI
Vi får veta att vi har att göra med ett virus. Den officiella avhandlingen om "lunginflammation" verkar inte valideras genom observation.
Virusinfektionen resulterar i ett antal symtom som varierar från fall till fall, vilket kan orsaka cytokinchock och inflammation som degenererar till generaliserad trombos embolism, särskilt lungor,
med möjlighet till multipelt organsvikt.
· Det är då en fråga om:
o Virusinfektion
o Inflammation (cytokinchock)
o Kardiovaskulära problem (vaskularitet)
o även neuropati (som är inflammation i nervändarna)
I all logik bör därför åtgärder vidtas:
· Genom antiinflammatorisk verkan (samtidigt som det säkerställer ett bra immunförsvar)
o Komplettera eventuellt med antibakteriell verkan (vid koinfektion)
o Samtidigt som virusbelastningen minskar (antiviral verkan)
o Och säkerställa god blodcirkulation
I detta sammanhang visar flera studier att eteriska oljor har stor antiviral kraft mot RNA- och DNAvirus. De kan användas för att desinficera händer, rengöra miljön och stödja immunsystemet: Feedback tenderar att bekräfta effekten av antivirala eteriska oljor på SARS-CoV-2 CORONAVIRUS,
särskilt oralt och i form av inandningar (associerade med värme).
Framväxten av cytokinchocker innebär att antiinflammatoriska eteriska oljor (såsom skotsk furu
och vintergrön) sannolikt kommer att ingå i protokollet. Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar (generaliserad trombos emboli huvudsakligen lung) antyder att eteriska oljor som förhindrar bildning av
blodproppar (såsom italienska Helichrysum eller "Immortelle") också kan kombineras med antiviral
behandling.
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· ANTIVIRALA OCH ANTIBAKTERIALEMOTYPERADE ESSENTIALOLJOR (CTEO):
Det finns ett stort antal antivirala CTEO, varav några som är mer kända än andra kommer att sluta
snabbare: se listan nedan
Dessa oljor ska tas oralt endast i utspädd form:
3 eller 4 droppar på en sockerbit eller i en sked olivolja eller honung. De kan också tas vid inandning (3 droppar i det hetaste vattnet som är möjligt - viruset gillar inte värme, till exempel 2 droppar av en antiviral CTEO under och 1 droppe PEPPERMINT för att avlasta näshålorna).
De kan också tas perkutant (3 droppar på handlederna och gnugga ihop handlederna - de går snabbt
i blodet), men enligt experter är denna administreringsmetod något mindre effektiv.

CTEO ANTIINFLAMMATORIER:
· De ska tas oralt eller genom inandning (skotsk tall)
· De kan också tas transdermalt, på handlederna som anges ovan eller genom massage på baksidan
(t.ex. skotsk furu och vintergrön, utspädd i en kladd LLRG5 GEL eller vegetabilisk olja).
Överskrid inte de föreskrivna doserna.
· www.llrg5.com/fr/silicium-organique-g5

CTEO som förebyggande behandling för trombos:
· Att tas transdermalt (italienska Helichrysum eller "Immortelle").
HELICHRYSUM ITALICUM (SSP SEROTINUM): en växt från sydvästra Europa som växer i sandiga, torra, solutsatta jordar. De gula blommorna producerar genom destillation en sällsynt och exceptionell eterisk olja som uppvisar den mest kraftfulla antihematomaktiviteten i växtriket. Det är
också antiflebitiskt, kramplösande, sammandragande och sårläkande. Det används mot åderbråck,
rosacia och trombos.
http://www.doc-developpement-durable.org/file/Plantes-Medicinales-Aromatiques/Herbs_spices_and_essential_oils.pdf

ANTIVIRALA EGENSKAPER AV NÖDLIGA OLJOR:
Bland antivirala medel och immunstimulerande medel är ledaren den eteriska oljan Ravintsara
(Cinnamomum camphora).
Den har en tydligt etablerad antiviral aktivitet tack vare aktiva ingredienser, varav de viktigaste är
terpenoxider (1,8-cineol), terpenalkoholer (alfa-terpineol) och terpener (pinenes).
Det har också molekyler som liknar eukalyptus, vilket förklarar att det läggs till dess antivirala verkan är en anti-katarral verkan som är mycket användbar vid matsmältnings- eller ENT-virus, som
utlöser katarr.
Ravintsara har också visat sig ha en välkommen antibakteriell verkan eftersom virus och bakterier
ofta är associerade (viruset öppnar dörren för bakterieinfektioner). Viruset har möjlighet att komma
in på grund av försvagat immunförsvar. Den eteriska oljan kommer att verka genom att öka dessa
försvar, i detta fall immunglobuliner A och M (IgA och IgM). De underliggande mekanismerna för
denna livräddande anläggning är ännu inte förstådda, men deras effekter har mätts.

38

Vi har nu de biologiska och kliniska bevisen, genom många studier, av dess formidabla effektivitet.
Ravintsara täcker alltså risk för smittsamma sjukdomar. Eteriska oljor studeras nu i stor utsträckning i forskningscentra runt om i världen: det finns praktiskt taget inget universitet som inte har en
enhet som ägnas åt denna studie. Vissa områden är av särskilt intresse för dagens forskare.
Ett forskningscenter i Australien har mätt den virucidala aktiviteten av tea tree eterisk olja på H1Nviruset med lovande resultat. Andra studier har genomförts på effekten av pepparmyntaolja på herpesviruset (HSV1 och HSV2): en kontakt på mindre än 24 timmar mellan dessa virus och pepparmyntaolja eliminerar dem. Annan forskning pågår om koronavirus, coxsackievirus, mononukleosvirus och hepatit B-virus (HBV). Effekten av eterisk olja av Ceylon-kanel (bark) på tuberkulos mycobacterium (Koch Bacillus) och effekterna av eukalyptus polybractea CT-krypton eterisk olja på humant papillomvirus (HPV) studeras också.
Inom området immunitet måste bekämpning av kalla infektioner [i motsats till heta infektioner]
med aromaterapi undersökas. För kemiska behandlingar är praktiskt taget maktlösa mot dessa eftersom de inte manifesterar sig tydligt och undergräver tyst, medan vi tidigare hade varit vana vid bakterier som ger tydliga symtom, heta infektioner med feber och katarr, vilket kräver kända immunreaktioner.
Vi har många bakterier i oss, E. Coli, Klebsielle, Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Borrelia,
etc ... som är väsentliga för vår ämnesomsättning där de aktivt deltar. Men i överskott vänder de sig
mot oss och sätter oss på deras nåd. Mat, stress och miljöföroreningar är ansvariga för dessa obalanser, men eteriska oljor som kommer till vår räddning om vi kan lyssna på och lita på dem, medan vi
först nu börjar dechiffrera dem.
Svampar, bakterier, virus: eteriska oljor har medel för att bekämpa dem alla. För att inte tala om
värdet av en lättare, mer flexibel och mer individuell hantering av patientens särdrag.
· För aromaterapi, se det auktoritativa häftet:o HUILES ESSENTIELLES CHEMOTYPEES aromathérapie scientifique,av A. ZHIRI Docteur ès sciences, D. BAUDOUX, farmaceut & aromatolog,
ML BREDA ISBN 2-919905-27-9. [eller liknande på engelska]o [Se även webbplatsen för Australian College of Aromatherapy(ACOA) och dess ordlista med eteriska oljor: https://acoa.com.au/pages/glossary-of-essential-oils]
· Varning: de flesta CTEO ska undvikas för gravida kvinnor under de första tre månaderna av graviditeten och för barn under 6 år.
· För små barn är det föredraget att använda Ho Wood eller Rosewood CTEO som antivirala medel:
2 droppar 3 gånger om dagen i honung, olivolja eller på en sockerbit under tungan.
· Vissa oljor är aborterande (vintergröna), kan orsaka brännskador (kinesisk kanel) eller hypotermi
om de används på stora områden (pepparmynta). ett test för en allergisk reaktion måste alltid utföras före användning, till exempel genom att sätta en droppe utspädd CTEO på handleden före användning.
· Innan du använder eteriska oljor är det absolut nödvändigt att kontrollera försiktighetsåtgärderna
för användning.
· Det skulle naturligtvis vara perfekt att genomgå utbildning i aromterapi.
- CTEO:erna Laurus nobilis, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Thuja orientalis, Cupressus sempervirens ssp. pyramidalis, Pistacia palaestina, Salvia officinalis och Satureja thymbra har visat sig
ha en hämmande verkan på SARS-CoV och HSV-1-aktivitet.
Dessa CTEO:er kännetecknas av närvaron av β-ocimen, 1,8-cineol, α-pinen och β-pinen som väsentliga beståndsdelar. (Fytokemisk analys och in vitro antivirala aktiviteter för eteriska oljor av sju
libanonarter. Monica R. Loizzo, Antoine M. Saab, Rosa Tundis, Giancarlo A. Statti, Francesco Menichinin Ilaria lampronti, Roberto Gambari, Jindrich Cinati, Hans Wilhelm Doerr) .
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I en intervju som genomfördes den 16 mars 2020 säger doktor Pierre Franchomme, far till aromaterapi, att "Covid-19 är samma typ av virus som SARS som har genomgått vissa modifieringar.
Båda tillhör samma familj, med en annan typ av serotypen. Epidemin är i full utveckling och informationen går gradvis tillbaka men i allmänhet har ett virus fortfarande en mycket specifik tropism.
För vissa kommer det att vara andningsslemhinnan, för andra kommer det att vara hepatisk parenkym, i princip har varje virus sitt eget mål att välja. Det finns små mutationer mellan till exempel
Kinas coronavirus och Saudiarabien, vilket varje gång ger lite olika patologier. Det är ett virus som
ändå verkar relativt stabilt, enligt vad jag har kunnat förstå har det ett ganska långt RNA, eller nukleinsyra, som inte låter det mutera för mycket.
Även om andra virus har förmågan att mutera enormt är coronavirusen som finns i Kina eller Sydamerika mycket lika. Däremot finns det saker som vi inte vet ännu, finns det små mutationer som
gör det mer virulent hos vissa människor, eller är dessa människor mer utsatta? Vi har inte alla svaren än. Det studeras fortfarande.
· Ursprungligen är det ett pseudo-influensasyndrom, även om det uppenbarligen inte alls är samma
virus som influensa. Koronaviruset är kontraherat genom luftvägarna, så det övre slemhinnan påverkas, sedan faller det snabbt på bronkierna och nedre lungorna, attackerar alveolerna och orsakar
snabbt en form av lunginflammation. Observera att en enkel influensa också kan leda till sådana typer av konsekvenser och orsaka låga infektioner, men mindre typiskt än coronavirus.
· Magnesium, som verkligen är oumbärligt i kampen mot virussjukdomar, oavsett vad de är.
· Virus är helt enkelt genetiskt material, i det här fallet RNA (10), och detta, jag menar coronavirus,
finns i ett membran, det vill säga det är inneslutet.
· Nu består detta kuvert av fosfolipider, som är extremt sårbara för flyktiga organiska komponenter
i eteriska oljor. Vilket innebär att alla eteriska oljor kommer att ha en åtgärd mot denna typ av inneslutet virus, med uppenbarligen skillnader i intensiteten av denna åtgärd beroende på de använda
oljorna.
De mindre specifika kommer att vara svagare, medan de mer specifika blir starkare.
I det nuvarande kunskapsläget kan vi redan förespråka Eucalyptus Globulus, som är aktiv mot denna typ av virus. (…)
Jag rekommenderar Laurus Nobilis och Eucalyptus Globulus. Det är bara viktigt att välja en ickekorrigerad eukalyptusolja. Eftersom Eukalyptusoljor för det mesta korrigeras för att öka nivån av
eukalyptoler, vilket är absurt eftersom andra närvarande molekyler också är mycket aktiva på virus.
Det är därför viktigt att välja icke-omaturerade eller hantverksoljor. Förutom Laurus Nobilis eterisk
olja, som är extremt aktiv i koronaviruspatologin, som i många andra virussjukdomar.
(...) Det är nödvändigt att nå den plats där viruset utvecklas. För att nå den nedre delen av lungorna,
där kapillärkontakt med den alveolära slemhinnan är belägen, kan man agera genom blodet och i
synnerhet genom den intravenösa vägen. Därför kommer det att bli nödvändigt att massera den eteriska oljan på platser där ett stort venöst nätverk finns.
Det första är fotsulorna, det verkar paradoxalt men under fotsulorna finns ett venöst nätverk som
kallas Lejars venösa fotsula, vilket möjliggör en nästan omedelbar passage av oljor som kommer att
cirkulera på proteinbärare i blodet, passera in i den systemiska cirkulationen, nå hjärtat och gå från
hjärtat direkt till
lungor.
En andra viktig plats är genom hemorrojd venen, antingen med suppositorier eller helt enkelt med
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hjälp av rektala oljor. I detta andra fall kan man säga att de eteriska oljorna om några minuter redan
kommer att finnas på lungnivån.
Ett sista alternativ skulle vara att applicera dem vid handlederna, där de synliga ådrorna finns. Men
när patologin är etablerad skulle jag säga att rektalvägen är den säkraste strategin, särskilt i svåra
fall. ”
· Jean-Baptiste Loin: "Verkar den internationella vetenskapliga diskursen om coronavirus endast
begränsad till konventionell medicin?" "Ja, helt." “(...)” Skyldigheten är att hålla sig inom de officiella protokollen. Men när det gäller det fall som vi berör nu är problemet att det inte finns något
protokoll eftersom det inte finns någon godkänd terapi. (...)
Den stora skillnaden mellan vacciner och eteriska oljor: vaccinet fokuserar på en viss stam, medan
eteriska oljor kan verka på alla stammar i den utsträckning de passerar genom en annan kanal. Det
vill säga med hjälp av dekonstruktion, bland annat, av virusets hölje.

VÄSENTLIGA OLJOR MED EGENSKAPER SOM ANVÄNDS
FÖRSLAG TILL PROTOKOLL MOT COVID-19
! = se försiktighetsåtgärder vid användning
OBS: Förbjudet i alla fall för kvinnor upp till 3 månader in i graviditeten.
OBS! Tillämpligt protokoll kommer att behöva anpassas till sjukdomsstadiet. Eteriska oljor som
har intressanta egenskaper men är hemostatiska har uteslutits för användning i förevarande fall med
beaktande av riskerna med trombos (såsom Geranium (Egypten), som är en effektiv antibakteriell
och antiinflammatorisk men som har hemostatiska egenskaper, eller Geranium Rosat cv Bourbon).
OBS: Eterisk olja löser sig inte i vatten utan bara i olja. Vid händelse, späd med olja!
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For English readers, see website: https://draxe.com/essential-oils/essential-oils-guide/
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Faktablad om ESSENTIELLA oljor
Vissa eteriska oljor kan med fördel ingå i en första hjälpen-kit eller ett familjeapotek, förutom deras
användning mot Covid-19-pandemin.
Nedan hittar du faktablad om några av de mest användbara eteriska oljorna.
De mest intressanta egenskaperna för det aktuella fallet är markerade med fetstil. De som kan vara
problematiska betonas.
CTEO: er som är radioskyddande för huden markeras med fet stil på grund av benägenheten hos 5G
(mobiltelefonantenner vars utveckling sammanfaller med pandemin) för att kraftigt försvaga immunsystemet.
För att använda eteriska oljor är det oumbärligt att hänvisa till [en ansedd manual som följande eller
liknande:
Faktablad om ESSENTIELLA oljor
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Essential Oils Pocket Guide (17 dec. 2019) av Dr. Josh Axe, Jordan Rubin och Ty Bollinger.]
Att följa en kurs i aromaterapi [söka en professionell instans i ditt land enligt följande:
The Aromatherapy Council (The Lead Body for the UK Aromatherapy Profession) https://www.aromatherapycouncil.org.uk/ Aromatherapy Institute, Inc.

RAVINTSARA
Cinnamomum camphora ct cineole
(Varning: inte att förväxlas med Ravensare)
Aromatic molecules

Sabinene, 1,8-cineole, alpha-terpineol

Egenskaper

Antiviralt och immunstimulerande medelantibakteriell, antikatarral, expectora
Virusinfektioner av alla slag: influensa, mononukleos, herpes zoster, herpes, hepatit och viral enterit +++++
Allvarlig immuneffektivitet [sic] +++
Bronkit, nasofaryngit, bihåleinflammation,
förkylning ++++
Lymfdränering och vattenretention +++
Sömnlöshet, depression, ångest +++
Extrem nervös och fysisk trötthet ++++
Intern användning: 2 droppar CTEO, 3 gånger per dag, i
synergi med Niaouli eller Eucalyptus Radiata, i honung,
olivolja eller på en kub av socker, under tungan för alla
virustillstånd och nervösa störningar.
Extern användning: 5 droppar CTEO, 3 gånger per dag,
en massage på båda sidor av ryggraden eller på bröstet,
enligt de villkor som ska behandlas.
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten.

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

TEA TREE Melaleuca alternifolia
Aromatic molecules

Terpinene-4.ol, gamma-terpinene

Egenskaper

Kraftfullt antibakteriellt med ett brett spektrum av åtgärder, svampdödande, parasiticid, antiviralt och immunstimulerande. Radioskyddande för huden
Oral infektion: afton, stomatit, abscess, gingivit +++
Bakteriella eller virusinfektioner i övre och nedre luftvä-

Indikationer
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Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

garna kanaler: bihåleinflammation, rinit, otit, laryngit, faryngit, bronkit ++
Urin- och gynekologiska infektioner +++
Unglig och subungual kutan mykos +++
Lymfödem ++
Åderbråck, tyngd i benen, hemorrojder ++
Förebyggande av hudförbränning genom strålbehandling
++++
Parasitiska infektioner som påverkar huden (skabb, ringorm etc.) eller tarminfektioner (lamblia, rundmask, etc.)
+++
För alla förhållanden är extern behandling idealisk.
Mycket ofta masseras 3-4 droppar CTEO på huden, upprepas tre gånger per dag i 5-6 dagar, suffiront à eliminera
tillstånd.
Extern behandling kan kompletteras med tre droppar tagna oralt, i honung, olivolja eller på en sockerbit, under
tungan, i 5-7 dagar.
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten.

PEPPARMYNT Mentha x piperita
Aromatiska molekyler

Menthol, menthone

Egenskaper

Bedövningsmedel, smärtstillande medel, antipruritic [antiklåda]
Urin- o tarminflammatorisk
Antibakteriell, antiviral
Kolagogisk [främjar flödet av gallan] och koleretisk, genral toner och stimulant:
hypertensiv, vasokonstrictriv
Neuralgi, ischias, artrit, reumatism, tendinit +++
otalgia, rinit, bihåleinflammation, laryngit, halitos +++
Hypotoni +++
Hepatopankreatisk trötthet +++
Fysisk eller mental asteni +++
Illamående, kräkningar, dyspepsi, matsmältningsbesvär,
flatulens +++
Herpes zoster, migrän, yrsel, neurit ++++
Urtikaria, eksem, akne, vattkoppor +++
Chock, trauma ++++
CTEO droppar, 3-4 gånger per dag i honung, olivolja eller på en
sockerbit, under tungan, för matsmältning eller urinvägar
störningar.
Extern behandling: 3-4 droppar CTEO appliceras mycket
lokalt, 3 gånger per dag, för alla smärtor. Späd för större
områden eller upprepade applikationer.
Får inte ges till barn under 6 år.
Får inte tas under graviditet eller amning.

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

KINESISK CINNAMON (kanel)
Cinnamomum cassia
!! Späd alltid ut - risk för brännskada !!
Aromatic molecules

E-cinnamaldehyde
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Egenskaper

Kraftfullt antibakteriellt med ett brett spektrum av åtgärder, antiviralt, immunstimulerande, svampdödande, parasiticid, antiparasit, antifermentary, uterus och emmenagogic tonic sexuell och afrodisiakum tonic nervöst och andningsstimulerande medel hyperemisk antikoagulant,
blodförtunnande
Gastrointestinala infektioner från olika orsaker: diarréer,
amoebiasis, tyfus, dysenterier ++++
Bronkit, svår influensa +++
Cystit, uretrit, leukorré (vaginit) +++
Sexuell impotens +++
Tropiska infektioner +++
Utmattning, depression ++
Acne, mjältbrand +++
Invertes användning:Späd alltid: 1 droppe CTEO + 10
droppar hasselnöt (grönsaksolja) 4 gånger per dag för
bakterie- och parasitinfektioner

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

Extern behandling: späd alltid: 2 droppar CTEO + 50
droppar nötolja för stärkande verkan
Möjlig extern användning utspädd 1 till 20% maximalt
CTEO i hasselnöt eller sesam vegetabilisk olja
Får inte tas under graviditet eller amning.
I rent tillstånd, frekvent hudirritation (dermocaustisk
(hud) känslig hud)

NIAOULI
Melaleuca quinquenervia CT cineole
Aromatic molecules
Egenskaper

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

1,8 cinéole, viridiflorol
Selektiv antibakteriell
Svampdödande
Antimykobakteriell
Antikatarrhal,
Slemlösande
Balsamiskt
Venöst avsvällande medel
Hudstrålskydd
Mot virus
Hudmedel, lokalt
Katarrhal, bakteriella eller virala luftvägsinfektioner:
bronkit, förkylning, bihåleinflammation, faryngit +++
Herpes zoster, vattkoppor, oral herpes ++++
Gynekologiska infektioner: könsherpes, cervikal dysplasi,
Condyloma acuminata (könsvårtor), leukorré +++
Åderbråck, venösa stadier, hemorrojder +++
Förebyggande av strålterapi brännskador +++
Sår, psoriasis, akne +++
Intern användning:
2 droppar CTEO 3 gånger per dag i honung, olivolja eller
på en sockerbit, under tungan för luftvägsinfektioner
Utvändig användning:
Gnugga det drabbade området med 4 droppar CTEO, 3
gånger per dag för alla angivna indikationer
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten.
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SARO
(MANDRAVASAROTRA)
Cinnamosma fragrans
Aromatic molecules

Egenskaper

Indikationer

Dosering

Se Aromaterapi Vetenskaplig eterisk olja
Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential
Oils) av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79
Antiviral (mot virus)
Antibakteriell
Antifungalt, antiparasitiskt, antikatarrhal, slemlösande
medel
Immunmodulerande
Antispasmodic, neurotonisk, sammandragande hudtonic
Se Aromaterapi Vetenskaplig eterisk olja
Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential
Oils) av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79
(...) Virus- och bakterieinfektioner i luftvägarna (...)
Intern användning:
2 droppar CTEO i honung, olivolja eller på en sockerbit
under tungan, 3 gånger per dag för andningsvägar, urinvägar, orala och gynekologiska infektioner
Utvändig användning:
3 droppar CTEO i pannan 3-4 gånger per dag för problem av bihåleinflammation och rinit, 8 droppar på bröstet 6 gånger per dag vid influensa eller andningssymtom

Försiktighetsåtgärder vid användning

Använd inte under de första tre månaderna av
graviditeten.

KRYDDNEJLIKA
Eugenia caryophyllus (Syzygium aromaticum)
! Späd alltid ut: frätande
Aromatic molecules

Egenskaper

Se Aromaterapi Vetenskaplig eterisk olja
Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential
Oils) av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2919905-2-79
Mycket kraftfull antibakteriell med ett brett spektrum avverkan: svampdödande, parasitdödande, avmaskning,
magmedicin, karminativ
Antiviralt (virus-) och immunstimulerande medel
Livmoder, nervös, sexuell tonic
Hypertensiv
Bedövande och kauteriserande [masskammaren? - översättning hittades inte]

Indikationer

See Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Chemotypees (Scientific Aromatherapy:
Chemotyped Essential Oils) by A. Zhiri, D.
Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-2-79

Dosering

Intern användning:
2 droppar CTEO 3 gånger per dag i honung, olivolja eller
på en sockerbit under tungan för alla infektioner och dra
nytta av dess tonic action.

50

Försiktighetsåtgärder vid användning

Utvändig användning:
2 droppar CTEO + 10 droppar vegetabilisk olja av hasselnöt, 3 gånger per dag på det område som är relevant för
målorganet som ska behandlas.
Intern användning enbart under överinseende av en terapeut,
Extern användning möjlig genom att späda upp till maximalt 20 % i en hasselnöts- eller sesam vegetabilisk olja
Får inte ges till barn under 6 år.
Får inte tas under graviditet eller amning.
Får inte användas under längre perioder om inte under
övervakning av en aromaterapeut.

ROSENTRÄ
Aniba rosaeodora
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279

Aromatic molecules

Egenskaper
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

HO WOOD (TRÄ)
Cinnamomum camphora CT linalool
Aromatic molecules

Egenskaper

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279
Antiseptisk
Hud tonic och sammandragande
Antibakteriell
Svampdödande
Antiviral (virus)
Hudförstärkande
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279
Intern användning:
2 droppar CTEO i honung, olivolja eller på en sockerbit
under tunga, 3 gånger per dag för luftvägsinfektioner (...)
Utvändig användning:
2 à 3 droppar CTEO + 2 droppar vegetabilisk olja med
hasselnöt applicerad lokalt (...)
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten.
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NOBLE LAUREL
Laurus nobilis
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279

Aromatic molecules

Egenskaper
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

EUCALYPTUS RADIATA
Eucalyptus radiata ssp radiata
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279

Aromatic molecules

Egenskaper
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2-919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

IMMORTELLE
Helichrysum italicum ssp serotinum
Aromatic molecules

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Egenskaper
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

LAVENDER ASPIC
Lavandula spica
Aromatic molecules

Egenskaper

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279
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Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

CISTUS LADANIFER
Cistus ladaniferus CT pinene
Aromatic molecules

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Egenskaper

Antiviralt (virus) och immunregulerande
sammandragande och hemostatisk
neurotonisk o reglerar det parasympatiska nervsystemet
Sårläkning

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Dosering

Intern användning:
För nervösa och immunförhållanden faller 2
från 1 till 3 gånger per dag, i honung, olivolja
eller på en sockerbit under tungan
Utvändig användning:
2-3 droppar två gånger per dag lokalt ovanför
organet som ska behandlas
Använd inte under de första 3 månaderna av
graviditeten.

Försiktighetsåtgärder vid användning

DRAGON
Artemisia dracunculus
! Dermocaustic (hudkänslig) - späd alltid ut
Aromatic molecules

Egenskaper

Indikationer

Dosering

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279
Antiviral (virus)
Kraftfull kramplösande
Magmedicin, karminativ
Anti-allergisk
Antiinflammatorisk
Antijäsande, mental tonic
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279
Intern användning:
2-3 droppar CTEO efter varje måltid i lite olivolja, honung eller på en sockerbit under tungan
Utvändig användning:
5 droppar CTEO + 5 droppar hasselnötsolja och massera
över smärtsamt område
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Försiktighetsåtgärder vid användning

Extern användning möjlig vid utspädning i hasselnöts- eller sesam vegetabilisk olja.
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten.
Kan orsaka hudirritation när den används outspädd, i rent
tillstånd (dermocaustisk).

VINTERGRÖN
Gaultheria procumbens
! Dermocaustic (hudkänslig) - späd alltid ut
! ALDRIG under graviditet: ABORTIV
Aromatic molecules
Egenskaper

Methyl salicylate
Smärtstillande, regenerativ / sårläkning
Antispasmodic, antireumatisk
Hepatocytisk stimulant
Hostdämpande
Antiinflammatorisk
Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279
Internt bruk: Intag aldrig.

Indikationer

Dosering

Försiktighetsåtgärder vid användning

Utvändig användning:
3 droppar CTEO + 3 droppar hasselnötsolja (eller med
ett tryck av LLR G5 kolloidal kiseldioxid), 3 gånger per
dag
Späd alltid ut.
Får inte ges till barn under 6 år.
Får inte tas under graviditet eller amning.
Kan orsaka hudirritation när den används outspädd, i rent
tillstånd
(dermocaustisk).

KAMOMILL
Chamaemelum nobile
Aromatic molecules

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Egenskaper

Antiinflammatorisk
Antipruritic [anti-klåda], antiflogistic,
Antiallergisk
Matsmältnings tonic,
Karminativ,
Kolagogisk
Lugnande, förebedövande medel, lugnar centrala nervsystemet,
Analgetikum

Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279
(...) sömnlöshet, tarmparasitos, nervös astma [astma utfälld av psykisk stress] (...)
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Dosering

Intern användning:
2 droppar CTEO i honung, olivolja eller på en sockerbit
under tunga, 3 gånger per dag för nervstörningar eller
tarmparasitos

Försiktighetsåtgärder vid användning

Utvändig användning:
2 droppar CTEO + 2 droppar hasselnötsolja på solar plexus eller vardera sidan av ryggraden, två gånger per dag
för nervstörningar, eller direkt på hudtillståndet [sic]
Använd inte under de första 3 månaderna av graviditeten

SCOTS PINE
Pinus sylvestris
Aromatic molecules

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Egenskaper
Indikationer

Se Aromatherapie Scientifique Huiles Essentielles Kemotyper (vetenskaplig aromaterapi: kemotyp Essential Oils)
av A. Zhiri, D. Baudoux, M.L. Breda ISBN 2- 919905-279

Dosering
Försiktighetsåtgärder vid användning

· CTEO:er I MASSAGE:
Vuxna:
varje dag, på morgonen (och kväll vid en epidemi) massera bröstet, nacken och mellan
axelbladen med 5/6 droppar av blandningen: CTEO Ravintsara 3ml / Eucalyptus Radiata 3ml / Niaouli 3ml / Clove 3ml calendula vegetabilisk olja QS [“QS” hittades inte
- kopplad till kvalitetscertifiering?] en flaska 30 ml
Barn: CTEO = Rosenträ 2 ml / Niaouli 2 ml / Eucalyptus Radiata 2 ml / Citron 2 ml
hasselnöt vegetabilisk olja QS [“QS” hittades inte - kopplad till kvalitetscertifiering?]
30 ml (1 fl)
CTEO kan tas som en förebyggande åtgärd för att förhindra att viruset klamrar sig fast
vid luftstrupen, under hela epidemin eller som en botande åtgärd när infektionen fastställts.

EN BALANCERAD DIET
· En balanserad diet hjälper till att stimulera immuniteten
· Rik på vitaminer och mineraler
· D-vitamin (fet fisk, mejeriprodukter) eller kosttillskott
· Vitamin D3 2000 IE per dag på vintern och vid förebyggande av influensa.
· Naturligt vitamin C 1000 mg 1 per dag (askorbinsyra)
- Magnesium actimag 1 tablett / dag
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· Barn:
o C-vitamin: för barn under 3 år är dosen en fjärdedel av den för vuxna.
Barn över 15 kg i vikt får ta hälften av vuxendosen under hela epidemin.
o Magnesium: för barn med en vikt av 30 kg: 100 mg x 2 gånger om dagen.

QUERCETIN
Ett gult kristallint pigment som finns i växter, som används som
ett kosttillskott för att minska allergiska reaktioner eller öka
immuniteten
· QUERCETIN är ett naturligt antiviralt supernäringsämne, antioxidant, antihistamin och antiinflammatoriskt, vilket minskar allergier och risk för astma och förhindrar hjärt-kärlsjukdomar
(blodtryckssänkning).
· Det är också antimutagent (anti-cancer).
· Dess effektivitet är bevisad som en antioxidant och antiinflammatorisk, särskilt för allergisk rinit, prostatit.
· Allergier: från 100 mg till 200 mg, 3 gånger om dagen, 20 minuter före måltid.
· Inflammation (prostatit): från 200 mg till 400 mg, 3 gånger om dagen mellan måltiderna.
· Förbättrar absorptionen av C-vitamin i kroppen och fördröjer dess eliminering.
Quercetin är en bitter flavonoid som finns i växter som kapris eller älskling (bergselleri).
· Minskar inflammation och därmed sammanhängande smärta. Saktar ner effekterna av ålder.
Skyddar hjärnan och nervsystemet från neurodegenerativa sjukdomar.
Minskar högt blodtryck.
· Minskar aggregeringen av ateromplack i artärerna, ansvarig för infarkter, trombos och stroke.
· Stärker immuniteten samtidigt som immunsystemets respons regleras.
· Kraftfull antihistamin, minskar allergiska reaktioner som eksem och hösnuva och minskar svårighetsgraden av astmaattacker.
Försiktighetsåtgärder vid användning
· Dagliga doser bör inte överstiga 1200 mg.
Ta inte mer än 500 mg vid långvarig användning (mer än 2/3 månader) utan terapeutens rekommendation: få data finns
tillgängliga om långvarig användning. Framkallar inte negativa effekter när det tas under en period av 3 månader.
· För gravida kvinnor och barn under 12 år finns inga kända kontraindikationer. I avsaknad av exakta farmakologiska
data rekommenderas det dock att du inte konsumerar mer än 500 mg under en maximal period på upp till 1 månad.
Ta inte quercetin om du har en obalans i sköldkörteln.
· Ett långvarigt och stort intag kan orsaka njurproblem.
· Det rekommenderas därför inte att använda det kontinuerligt.
· Vid administrering i föreskrivna doser orsakar inte quercetin några biverkningar
effekter.
· De vanligaste biverkningarna av överdos är mag- och huvudvärk.
· Detta ämne är förbjudet hos individer med njurproblem.
Läkemedelsinteraktioner
· Quercetin kan interagera med följande behandlingar:
· Antikoagulantia, eftersom det kan utöva en antikoagulantia.
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· Kortikosteroider
· Kan interagera med cyklosporin (ett läkemedel mot avstötning som främst används för transplantationspatienter).
· Kan hämma verkan av antibiotika i kinolonfamiljen. Ta inte vid kemoterapi, särskilt med Taxol.
· Undvik vid behandling med antibiotika i fluorokinolonfamiljen.
· Forskare Michel Chrétien i Kanada (Clinical Research Institute of Montreal) indikerar att quercetin kan verka på coronavirus på ett förebyggande och botande sätt.
[Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention and Treatment of SARS-CoV-2
Related Disease (COVID-19). Frontiers in Immunology. Vol 11. 2020. P. 1451. www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2020.01451]

Homeopati
Influensinum 15 CH 10 gr 1: a onsdagen
Yersin serum 15 cH 10 gr 3: e onsdagen
Thymusine D15 10 gr den 2: a och 4: e onsdagen
Morgon och kväll utom onsdag, 10 droppar: Ferrum phosphoricum D6 / ferrum sidereum D10 /
prunus spinosa fructus D1 (en flaska 60 ml Weleda)
Homeopati bör tas under hela epidemin, liksom för andra förebyggande behandlingar.
[Översättarens anmärkning: Dessa produkter är kanske inte tillgängliga i engelsktalande länder.
Läsare bör konsultera en kvalificerad homeopat för motsvarande produkter och lämpliga doser.]

FYTOTERAPI
Avkok av buksbom (finns på apotek, ekologiska butiker, skogar på Korsika, i Hautes-Alpes och i
Savoy, i häckar eller prydnadsträdgårdar): 40 g Centaurea (löv och små stjälkar) i en liter vatten,
koka tills det reduceras med hälften, låt det brygga och dricka ljummet i tre delar: framkallar riklig svettning. [*]
Används av vissa alpina bybor för att skydda sig från den "spanska influensan" från 1918.
Beskrivs som spektakulär. Var uppmärksam på försiktighetsåtgärder vid användning:
https://www.marqueverte.com/1390-buis-feuille-150-g-calmelia.html
https://www.nature-en-tete.fr/phytotherapie/buis/ingredient-177
https://www.botanical-online.com/en/medicinal-plants/acne-remedies
[* Översättarens anmärkning: Instruktionerna för detta avkok är inte tydliga. Läsare bör söka råd
från en kvalificerad fytoterapeut.]
[Pandey, Mukeshwar & Debnath, Mousumi & Gupta, Shobit & Chikara, Surendra.
(2011). Fytomedicin: Ett gammalt tillvägagångssätt som förvandlas till framtida potentiell källa
till terapi. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy. 3. 27-37. Ladda ner PDF]

MAGNESIUMKLORID
Finns på apotek och ekologiska butiker och säljs under namnet "Sel de Nigari".
En dospåse i en liter vatten.
Håll dagen fri. Drick uppdelad i 4 doser under en timme. Håll dig nära toaletten.
Avgiftar och stärker immunförsvaret. Ät inte förrän på kvällen.
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Inte lämpligt för personer med nedsatt njurfunktion.
Doser för barn bör anpassas på lämpligt sätt !!!
Information om användning och försiktighetsåtgärder vid användning:
http://www.nigari.fr/chlorure-de-magnesium/
https://draxe.com/nutrition/magnesium-chloride-benefits/

AKTIVT KOL
Finns på apotek eller i ekologiska butiker (effektiv mot uppblåsthet): en sked i ett glas vatten, 3
timmar bort från måltider och andra läkemedel. Mikroporöst så att det fångar viruset och evakuerar det.
Forskningsföreskrifter för användning.
[Topp 10 aktiva kolanvändningar, plus potentiella biverkningar:
https://draxe.com/nutrition/activated-charcoal-uses/]

Mycket varma drycker
Varma duschar och bad
Bastu
Solbad
HONUNG
Honung (skördad från bikupor) är inte bara antibakteriell och antivirus utan också antiinflammatorisk.
Det används för immunsvagheter.
Det är särskilt intressant i det här fallet.

SE UPP FÖR ÅNGEST!
Ångest (kronisk rädsla) försvagar ditt immunförsvar.
Håll dig borta från ångestframkallande "nyheter" med ständig upprepning av dödstalen, och lev i
nuet, i glädje med dina nära och kära.
Det bör upprepas att det är bra för vår hälsa att vara lycklig. Stress är patogent

MEDITATION
Meditation minskar ångest, höjer din vibrationsfrekvens och stärker immunförsvaret.
· Sitt i halv-lotusposition på en kudde (zafu) [eller på en stol om det är bekvämare], knäna i kontakt med golvet, raka
ryggen om möjligt, och sträck ryggraden som om du trycker mot himlen med huvudet och golvet med knäna.
· Håll ögonen halvslutna och se allt.
· Håll ryggen upprätt, men slappna av resten av kroppen, särskilt axlarna.
· Lägg ihop dina händer, vänster hand i höger, med händerna på kanten mot underlivet och tummarna som försiktigt
rör varandra, "varken berg eller dal".
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· Kom tillbaka till kroppen och nuet och fokusera på din andning.
Andas ut helt.
Låt din andning ske automatiskt, naturligtvis, utan att tänka på det.
· Låt tankarna som uppstår naturligt gå förbi, utan att utmana dem, utan att hålla tillbaka något, utan att tänka på
"jag", utan att generera tankar.
· Förbli i stillhet.
· Var bara.
· Släpp. Lämna tro och tankar bakom dig. Sitt bara utan mål i åtanke utan att fokusera på någon anledning att sitta.
Sitt utan syfte.
Sträck ryggen och släpp axlarna. Fokusera på hållningen, andas och låt tankarna passera och håll en lätt inre leende.
· Från ögonblick till ögonblick alltid fräsch, alltid tillgänglig för ett nytt nuvarande ögonblick.
· Låt tankar glida förbi: "Den stora himlen störs inte av vita moln"
Det finns många handledning på Internet som förklarar Zen-meditation, som praktiserades av samurai. Samurai som
övade Zen-meditation var känd för sin makt.
Meditation ger balans, avkoppling, ger fredlig styrka och återställer dig till en inre frid som möjliggör tydligare uppfattning. Detta kan göra våra handlingar mycket effektivare.
· www.youtube.com/watch?v=s4vm_6Hs4vE
· www.youtube.com/watch?v=9h4GiblYrPk
· www.youtube.com/watch?v=dDJ_wbjBL6c
· www.youtube.com/watch?v=KQOAVZew5l8
Vittnesmål om en hindu som fick kolera och som förklarar att alla hinduer skulle testa positivt för tuberkulos, men att
de helt enkelt har lärt sig att leva med det, att harmonisera och inte visa symtomen.
Bakterien är närvarande men den är inte patogen:
Corona vill inte döda dig - Sadhguru svarar kritiker:
www.youtube.com/watch?v=sz_FOPYFJyQ
Att höja din vibration kan placera dig bortom rädslan för viruset.
Arbetet av professor Masaru EMOTO visade hur känslor och tankar påverkar materiens tillstånd (vattenstruktur):
www.youtube.com/watch?v=SOdKA70KkB8
Den högsta vibrationen är tacksamhet. Att vara i ett tillstånd av tacksamhet för livet är det högsta skyddet.

Efter beslutet från republikens president [Frankrikes] att förlänga nedstängningstillfället till den 11 maj 2020 ber jag er att fortsätta era ansträngningar.
Nedstängningen är en möjlighet:
· För att dina barn ska lära känna och umgås med sina föräldrar.
· Att lära sig att säga tack - till och med i en viskning eller till och med i våra tankar till de människor som erbjuder vård till dig eller till en av dina nära och kära.
· Att vara tyst och lyssna på tystnadens intensitet. Du kommer att se hur bra det känns
att upptäcka skönheten i livets musik.
· Att träffa farföräldrar igen, så kära för dina små.
· Att komma ihåg den utsökta lukten av de rätter som din mor - nu på intensivvård brukade göra, doften av liljekonvalj på våren och sitta i trädgården på din favoritländska pub och njuta av en pint riktig öl. Med lite övning kommer du att upptäcka hur du
gör detta.
· Att observera naturen som förnyar sig våren 2020 och ser fram emot samma återfö-
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delse 2021.
· Att älska och älska igen, men bättre.
· Att frukta för sina nära och kära och att säga till sig själv att du åtminstone inte kommer att sätta dem i fara.
· Att tänka på din egen död, att komma ihåg dina nära och kära som har gått vidare
före dig och att komma ihåg deras närvaro vid din sida och att återställa dem till sin
plats bredvid dig.
· Att förstå det osynliga bandet som så kärleksfullt smiddes av våra mödrar och mormor för att hjälpa oss att återskapa den typen av lugnande skydd runt omkring oss, det
familjen boet, som skyddar och ibland kväver oss lite.
· Att se fram emot frihet från karantän och eventuell ytterligare karantän, och framför
allt att se fram emot att du och din ska vara närvarande i början av en ny era för
mänskligheten.
· Att lära sig betydelsen av viktiga ord som solidaritet, omtänksamhet, empati, ödmjukhet och mänsklighet; de kommer att vara användbara för dig för ditt kommande nya
liv

PHYCOCYANIN
En terapeutisk pärla
Phycocyanin är det ädelaste elementet i spirulina och klamath. Det är ett blått pigment som
fångar upp (solenergi) ljusenergi som sedan omvandlas till biokemisk energi i vår cellfabrik. Det
är denna förmåga att fånga ljusfotoner som förklarar Phycocyanins anmärkningsvärda egenskaper. Kondenserad solenergi.
Solens strålar som når vår planet förvandlas till värme och ljus. Den behållna delen av denna
energi faller på levande klorofyllytor (löv av träd, växter, gräs, etc.). Denna lilla del energi används sedan för att bygga organiska ämnen som kan mata växter, bakterier, djur och människor.
Så vi ser den yttersta vikten av fenomenet fotosyntes. Det hjälper oss att förstå vad närvaron av
växtklorofyll ger människor: solens energi.
Spirulina har just denna funktion: förutom klorofyllen som den har i överflöd, gör den phycocyanin, ett unikt proteinkomplex som absorberar en mycket stor del av solens ljusspektrum, något
andra växter inte kan göra. Phycocyanin "fångar" fotoner och förvandlar dem till energi. Det är livets källa
· Fykocyanin administrerades till 270 barn i Tjernobyl vars benmärg hade skadats av strålning och gjorde det möjligt för dem att återhämta sig inom sex veckor, även om deras kroppar inte längre kunde producera röda blodkroppar. Fykocyanin normaliserar antalet vita
blodkroppar och förhindrar utveckling av leukemi. Ett optimerat immunsystem
Phycocyanin som en immunmodulator aktiverar tymusens funktioner (den senare spelar en
viktig roll i cellulär immunitet). Fykocyanin aktiverar stamcellerna i benmärgen som är ansvariga för produktionen av alla vita blodkroppar. Det stärker immunsystemet i slemhinnan
- vi hittar slemhinnor i mag-tarmkanalen; andningsorganen, urinvägarna och könsorganen;
såväl som i ögat. Det spelar också en roll i motstånd mot stress.

60

En potent antiviral (virus)
· År 1996 kunde fakulteten för medicin vid Harvard University och Dana-Farber Cancer Institute
visa att phycocyanin kan hämma replikationen av HIV (AIDS-virus) i T-lymfocyter och perifera
mononukleära blodkroppar i en koncentration av 5 till 10 mikron per ml. Vid högre doser stoppade den viral replikation.
· Andra studier visar förmågan hos phycocyanin och associerade spirulina-element att hämma
andra virus såsom influensa, påssjuka, mässling, herpes simplex och cytomegalovirus.
· Fykocyanin skyddar cellen genom att förhindra att viruset tränger igenom membranet. Viruset
kan då inte föröka sig och elimineras sedan.
Cancer
· En studie utförd av professor Madhawa Raj, en forskare vid Louisiana State University
Health Sciences Center New Orleans, fann att en cocktail av sex naturliga föreningar av
grönsaker, frukt, kryddor och rötter utrotade 100% av bröstcancerceller i ett urval av patienter. utan toxiska biverkningar på friska celler:
o Curcumin, den aktiva ingrediensen i gurkmeja.
o Soja-isoflavoner.
Indol-3-karbinol från korsblommiga växter (såsom broccoli).
o Phycocyanin från spirulina.
o Resveratrol från druvor (den aktiva ingrediensen i ett gott franskt vin).
o Quercetin, en flavonoid som finns i frukt, grönsaker och te.
Den mest kraftfulla antioxidanten någonsin känd
Fria radikaler orsakar kedjereaktioner som skadar fosfolipiderna i membranet i alla våra celler.
Konsekvensen är åldrande och degenerativa sjukdomar. För att motverka detta fenomen producerar vår kropp själv kraftfulla antioxidanter som superoxiddismutas (SOD) -katalas och glutationperoxidas.
Antioxidanter finns i en naturlig diet. Bland de mest kända är betakaroten och vitamin C och E.
Ytterligare studier visar att phycocyanin har en antioxidantaktivitet 70 gånger större än SOD och
20 gånger effektivare än vitamin C och E.
Varför phycocyanin är så värdefullt
Denna aktiva ingrediens främjar produktionen av stamceller och främjar således produktionen av
vita och röda blodkroppar och blodplättar. Det förbättrar immuniteten och blodtalet avsevärt.
Phycocyanin behandlar leukemi och radioaktivitetsskador. Det hämmar nedbrytningen av DNAsträngen.
Som nämnts ovan kan det sägas att phycocyanin kanske är den mest kraftfulla antioxidanten hittills känd och också en anti-fri radikal, även vid låga doser. Som ett kraftfullt avgiftande medel i
levern och njurarna främjar phycocyanin syntesen av gallsalter och fekal evakuering av kolesterol. Dessutom spelar det en förebyggande och botande roll på aterosklerotisk plack, som är ansvarig för en tredjedel av dödsfall i Europa.
Det verkar alltid vid fysisk trötthet (produktion av erytropoietin (EPO), men inte det som tas av
dopade löpare) och mental trötthet (på grund av antioxidantfaktorer). Det avgiftar kroppen och
lugnar också hyperaktiva barn.
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Phycocyanin är också ett fantastiskt antiinflammatoriskt och fungerar som en kraftfull cellulär
oxygenator. I fotosyntesen fångar detta ämne alla våglängderna hos solens fotoner.
Phycocyanin är ett av de ämnen som i centrum av cyanobakterierna (spirulina eller klamath) var
ansvariga för närvaron av syre i atmosfären.
Det har unik cellregenereringsstyrka och motverkar utvecklingen av cancer. För optimal effekt: den franska tillverkaren Raimond Reymondier erbjuder phycocyanin extraherat från
färsk spirulina. Ett team av franska forskare erbjuder ett högkoncentrerat phycocyanin (3 g
per liter) i "naturlig" form och det är i denna form som visar terapeutiska resultat hundra
gånger högre än de som finns i andra former

CHRISTOCYANIN (JADE RECHERCHE)
Levereras i lådor med 21 ampuller.
· Christocyanin - Phycocyanin är ett kosttillskott baserat på spirulina och är starkt koncentrerat i
phycocyanin (20,5 mg).
· Det stärker kroppens naturliga försvar och motstånd.
· Förutom Phycocyanin innehåller extraktet en del av den vattenlösliga fraktionen av spirulina:
proteiner, aminosyror, enzymer, sockerarter, vattenlösliga vitaminer och mineralsalter.

SPIRULINA
Spirulina är en näringstät sötvattenalger. Det växer naturligt i det varma vattnet i sjöar i Indien,
Tchad och Mexiko.
· Vi konsumerar inte spirulina som det är utan torkat. Du hittar spirulina som finns kommersiellt
tillgängligt i form av pulver som ska läggas till kosten (i drycker eller livsmedel), kapslar eller
tabletter. Du bör vara uppmärksam på vad du köper eftersom det är mycket stora skillnader i kvalitet. Vissa produkter är inte riktigt spirulina i sin rena form. Dessutom ackumuleras spirulina
tungmetaller när odlingsmediet är förorenat. Så var uppmärksam på det geografiska ursprunget
till spirulina.
· Spirulina är extremt rikt på betakaroten, järn, vitamin B12, vitamin E (kraftfull antioxidant),
proteiner, mineraler och spårämnen (kalcium, fosfor, magnesium, zink och koppar). Den innehåller också klorofyll och phycocyanin, ett pigment med antioxidativa egenskaper.
· Det är möjligt att spirulina är immunstimulerande, men detta har inte visats hos människor. Hittills har endast djurförsök visat en effekt av spirulina på immunsystemet. Detsamma gäller dess
antivirala, antiallergiska, antiinflammatoriska, anti-neurodegenerativa och anti-cancer egenskaper. Det är känt att spirulina innehåller många antioxidanter som bekämpar fria radikaler.
· Spirulina är rik på protein, med alla essentiella aminosyror, men det finns faktorer som begränsar deras assimilering - vissa aminosyror finns i små mängder. För att förstärka assimileringen av
spirulina-proteiner, bör den kombineras med spannmål: ris, hirs, etc. Det är dock nödvändigt att
balansera detta proteinintag: om vi jämför proteinintaget av 5 g spirulina med behovet av 60 g
protein från en 60 kg kvinna, ser vi att det förblir marginellt.
· Vad som är intressant med spirulina är att det är en naturlig produkt. Det är därför möjligt att vitaminerna och mineralerna i den har bättre tillgänglighet än kemiska kosttillskott. Dess otroliga
rikedom av betakaroten är intressant för dem som saknar vitamin A. Och eftersom betakaroten är
en föregångare av vitamin A, kommer det att bli vitamin A enligt kroppens behov utan risk för
överdosering som med vitamin A-tillskott. Dess rikedom av järn och vitamin B12 kan göra det
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till en bra allierad för idrottaren eller den anemiska eller trötta personen. Vem ska inte ta spirulina?
· Gravida och ammande kvinnor bör rådfråga sin läkare. Människor som lider av gikt bör inte
konsumera den. Spirulina rekommenderas inte heller för dem som lider av fenylketonuri.
Obs: spirulina kan ha negativa effekter, särskilt illamående, varför det rekommenderas till dem
som vill konsumera det att öka mängderna som intas gradvis. Varning: När du startar en kurs med
spirulina är det lämpligt att börja gradvis.
· I praktiken innebär detta att man tar 1 gram per dag i en vecka och sedan ökar den dagliga dosen med 1 gram varje vecka tills den i allmänhet når 3 gram per dag (daglig mängd rekommenderas ofta och är tillräcklig för de flesta konsumenter).
· Den ideala kvantiteten varierar beroende på varje individ, hans eller hennes mål, ämnesomsättning, livsstil och kost.
· Det är viktigt att lyssna på din kropp för att bättre definiera din egen optimala dosering med
hjälp av en terapeut. Det rekommenderas också att konsumera spirulina under dagen (morgon /
middag) före eller under måltiderna, helst för att få ut det mesta av dess stimulerande effekt.
Daglig dos som kan rekommenderas för en vuxen:
· Frisk person: 1,5 g till 2,5 g / dag
· Olämplig 40-åring: 2,5 g till 3 g / dag
· För att behandla tillfällig trötthet: 3 g / dag
· För att bekämpa utmattning eller svaghet: 3,5 g / dag
· Vid sjukdom: 4 g / dag
· Under rekonvalescens: 4 g / dag
· Människor som gör sport: 4 g till 10 g / dag.

ORGANISK KISEL
LLR G5
Dr Loïc Ribault
Anti-cancer, antiinflammatorisk och cellregenererande. I gelutspädning förstärker effekten av eteriska oljor. I dess flytande form, kan tas oralt, minskar toxiciteten hos aluminium på nervsystemet
(tungmetall sprids av chemtrails och finns i vacciner)
Kisel är ett spårämne som finns i kroppen och i vissa livsmedel av vegetabiliskt ursprung.
Även om det inte är ett av de så kallade väsentliga spårämnena, är det ett viktigt element för immunsystemet och för att upprätthålla god benhälsa.
· Det är ett viktigt spårämne för kroppen
· Det finns i mineralvatten och i livsmedel av vegetabiliskt ursprung
· Fixar kalcium, bekämpar demineralisering av ben och används för att lindra olika störningar,
främst i ben, leder och hud
· Det spelar en roll vid fixering av kalcium; i synnerhet finns kisel i osteoidgränsen där benet bildas
· Det finns en hög koncentration av kisel i tymus, ett viktigt organ i immunsystemet. Det spelar
också en roll i tillverkningen av antikroppar. Förutom en balanserad diet har kisel en positiv ef-
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fekt på personer med artros.
Livsmedel som är naturligt rika på kisel:
- Mandlar
- Äpplen
- Bananer
- Sallad
- Mineralvatten
- Svampar
- Vita bönor

- Korn
- Dadlar
- Vitlök
- Persilja
- Havre
- Helvete
- Spelt

- Gröna bönor
- Hasselnötter
- Linser
- Veteklid
- Vita bönor
- Fullkornsbröd

Organiskt kisel LLR G5
Kisel G5 är den form av organiskt kisel som bäst assimileras av kroppen. Det minimerar risken
för kristallisering i njurarna eftersom det är den form som finns naturligt i vävnaderna: ben, hud,
hår, senor etc.
Kosttillskott baserade på organiskt kisel finns ofta i form av gel, kapslar eller oral lösning. De rekommenderas vanligtvis för användning hos personer med ben- och ledsjukdomar (artros, artrit,
osteoporos, etc.). De rekommenderas också hos vissa äldre att förhindra benmineralisering. Be
din läkare om råd innan du tar kisel. Det finns vissa kontraindikationer för användningen av organiskt kisel. Biverkningar vid överskott av kisel Överskott av kisel elimineras direkt av njurarna.
Det utgör ingen risk för kroppen utom i fall av njursvikt.
Interaktion mellan kisel och aluminium
Kisel minskar assimileringen och ackumuleringen av aluminium. Det kan således bidra till att förebygga vissa neurodegenerativa sjukdomar genom att minska toxiciteten hos aluminium på nervsystemets celler.
Tungmetallerna aluminium och barium har identifierats efter analys vid sprutning av luftkemiska
applikationer som har påverkat populationer i flera år (chemtrails), särskilt i Var-regionen i
Frankrike (ANALITIKA-laboratorium). Dessa är hormonstörande ämnen som försvagar immunförsvaret och orsakar neurologiska sjukdomar.

STÄRKNING AV IMMUNFÖRSVARET
· Konsumera 2 gram C-vitamin av hög kvalitet dagligen. En möjlighet är Dr. Mercola Liposomal
C-vitamin
· Konsumera ingefärainfusioner (t.ex. svart te med bit färsk ingefära täckt med kokande vatten),
timjan, brännässla
Konsumera en kryddnejlika rå vitlök varje morgon
· Fasta i 2 dagar och drick endast vätskor som vatten eller pressad apelsin och citron (Obs: ingen
juice med tillsatt socker i frukten)
· Det är viktigt att hydrera väl (dricka vatten)
Ta droppar eteriska oljor
· Sov gott: det är under din sömn som din kropp bygger sitt immunförsvar.
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Bekämpa inflammation genom att äta bra
Vad har hjärt-kärlsjukdomar, astma, Alzheimers sjukdom, irritabelt tarmsyndrom, Covid-19, cancer och autoimmuna sjukdomar gemensamt?
Svar: inflammation - alla nya sjukdomar är inte längre smittsamma sjukdomar, som på 1800-talet, utan håller på att bli en oundviklig nedbrytning av cellulära vävnader.
· Dr. Catherine Kousmine ser vikten av inflammation relaterad till intaget av dåliga fettsyror och
därmed en onormal produktion av proinflammatoriska molekyler (cytokiner och prostaglandiner
PGE2) som ett resultat av överkonsumtion av denaturerade fetter, kött och mejeriprodukter. Hon
namngav de molekyler som sålunda genererade "krigsprostaglandiner" i motsats till "fredsprostaglandiner" (PGE1 och PGE3), genererade genom intag av oljor såsom gurkör, kvällsnattljus eller fisk.
· Innan verkningsmekanismerna för prostaglandiner och leukotriener, cellulära budbärare som
reglerar immun- och inflammatoriska processer, var kända, skulle ingen ha misstänkt att fisk- och
gurkörsoljor skulle kunna lindra sjukdomar som artrit och astma. Så hur kan man förklara den exceptionella antiinflammatoriska aktiviteten som uppnås genom regelbundet intag av en produkt
som Lyprinol, om inte med närvaron av riktigt effektiva fettsyror?
· Många livsmedel som fisk och gurkörsoljor kan också verka på krigsprostaglandiner och begränsa deras handlingar genom leukotriener, som är snabbt destruktiva och antänd vävnader.
· Om kött och denaturerade oljor finns på menyn finns det en risk att stimulera produktionen av
den dåliga arakidonsyran, vilket alltid leder till en serie kedjereaktioner som leder till bildandet
av leukotriener, vilka alla är proinflammatoriska.
Så vad ska vi äta?
· Upptäckten av en mätbar markör för inflammation i blodet, C-reaktivt protein, gjorde det möjligt att göra direkta kopplingar mellan intaget av vissa näringsämnen, inklusive omega-3, gurkmeja, ingefära, svarta vinbär och särskilt klamath och graden av inflammation. Därefter har flera
författare föreslagit dieter med antiinflammatorisk potential, inklusive Dr. Andrew Weil, som är
en av de största promotorerna för denna diet och, mer nyligen, Dr SerfatyLacrosnière.
· Den antiinflammatoriska kosten lägger tonvikten på grönsaker som fullkorn, pulser och kallpressade jungfruoljor, med tonvikt på linfrö, raps, valnöt, gurkört, kvällsljus och eventuellt alla
oljor från kall havsfisk.
· Minska konsumtionen av kött avsevärt, som inte får överstiga mer än 10 % av tallriken.
· Föredrar fet fisk, men inte för mycket.
· Sojaderivat är välkomna: tofu, miso, tempeh, alla generatorer av utmärkta vegetabiliska proteiner.
· Och glöm inte den utmärkta balansen som kombinationen av spannmål + baljväxter ger, vilket
garanterar en bra täckning av aminosyror
· Flera tusen fytonäringsämnen har upptäckts i växtvärlden och flera hundra finns i ätbara växter.
De kallas polyfenoler. Några av dem, som quercetin (maten som innehåller mest är lök), finns i
alla grönsaker: frukt, grönsaker, flingor, baljväxter, te och andra.
Andra är mer specifika för vissa frukter och grönsaker, inklusive till exempel antocyaniner, som
huvudsakligen finns i småfärgade frukter (blåbär, svarta vinbär och andra), samt indoler i kålvarianter.
· Antioksidantaktiviteten hos fytonäringsämnen mot fria radikaler (som vi alltmer utsätts för) erkänns nu. Men deras biologiska effekter, även om de fortfarande är dåligt förstådda, går utöver
denna antioxidanteffekt.
· Dessa fytonäringsämnen har bland annat förmågan att minska
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inflammatoriska reaktioner. Detta är vad den antiinflammatoriska kosten syftar till, och rekommenderar ett mycket brett utbud av frukt och grönsaker och, mer specifikt, små frukter, apelsiner,
tomater, bladgrönsaker (och till och med soja), te, rött vin och mörk choklad.
· I den antiinflammatoriska kosten används solros-, majs- och safflorolja aldrig, men olivolja är
bra.
· Men raffinerad och "skräpmat" måste undvikas.
· Dessa raffinerade livsmedel, såsom vitt bröd, bakverk, vitt ris och andra typer av skräpmat har i
allmänhet ett högt glykemiskt index. De orsakar en dramatisk ökning av blodsockret (hyperglykemi). Hyperglykemi är relaterad till inflammation.
· I den antiinflammatoriska kosten rekommenderas att konsumera mat med lågt glykemiskt index, eftersom de orsakar mindre inflammation. Fullkornsspannmålsprodukter (ris, hirs, bovete,
quinoa) har vanligtvis ett relativt lågt glykemiskt index, liksom al dente kokt pasta och pulser.
· Här är en översikt över det glykemiska indexet för vissa livsmedel. Det är
rekommenderas att betona livsmedel med ett glykemiskt index på mindre än
Montignac-bröd är anmärkningsvärt för detta.
· Grönsaker rik på solanin som äggplantor, potatis, paprika och tomater rekommenderas inte
alls.
· Detsamma gäller livsmedel som är allergikällor, som ibland vete, mejeriprodukter, jordnötter,
nötkött och fläsk. Så se till att du har en mängd "forntida" växter som purslane, rutabaga, kronärtskockor och många "vilda" växter som maskros på din tallrik.
· Och det måste betonas att socker är ett farligt problem.
Vi inbjuder dig att läsa eller läsa om den här artikeln om socker av Dr Andrew Weil: "Hjärtsjukdom: Är socker ett mördare?"
· Alla livsmedel med högt glykemiskt index främjar inflammation. Animaliska proteiner, socker
och dess derivat producerar proinflammatoriska föreningar som påskyndar vävnadsåldring. I en
studie som publicerades 2006 förklaras det att en proinflammatorisk diet (inklusive många raffinerade stärkelser, sockerarter, mättade och transfetter och få antioxidanter och omega-3) kan orsaka överdriven aktivering av det medfödda immunsystemet.

SCHUMANN RESONANCE VORTEX
JADE RECHERCHE
“Schumann Resonance and Vortex”
OBS! Användningen av SRV ökar vibrationshastigheten med
cirka 200 000 Bovis-enheter
Med tanke på priset är Schumann Resonance Vortex-enheten avsedd för professionell användning. Det är en anordning i form av en platta där det är möjligt att antingen stå, ligga på ryggen
eller magen eller sitta. Sessioner varar mellan 5 och 10 minuter, upprepas.
SRV kombinerar två kompletterande åtgärdssätt:
- Schumann-resonans
- En virvel som överförs till hela din organism.
Jorden är täckt med ett skikt av joniserad luft 60-640 km tjock, kallad jonosfären. Denna mantel
skyddar jorden från kosmiska strålar och solvindar. Jorden (negativt laddad) och dess jonosfär
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(positivt laddad) bildar en verklig kondensator. En skillnad i potential mellan de två skapas.
1957, den tyska fysikern Winfried Otto Schumann beräknade frekvenserna för jord / jonosfärresonansen. Han bestämde att den huvudsakliga permanenta vågen var cirka 7,83 Hertz (cykler per
sekund).
Förutom denna grundläggande frekvens finns det också vissa övertoner av extremt låga frekvenser. Dessa vågor kallas "Schumann Resonance" (SR); de sitter fast mellan markytan och luftens
hålighet som innefattar jonosfären och vibrerar kontinuerligt runt frekvensen 7,83 Hz. Denna
"puls", denna pulsering återaktiveras ständigt och matar på den elektriska aktiviteten av åskväder
över hela världen. Det är cirka 300 blixtar per sekund. Denna "puls" matar också på solvindarna
som väcker den övre atmosfären.
När Schumann publicerade dessa resultat såg Dr. Ankermuller omedelbart sambandet mellan
denna resonans och hjärnvågens rytm. Alfavågor (mellan 7 och 13 Hz) som pulserar genom
hjärnbarken finns i frekvensfönstret i Schumann-resonansen. De är aktiva i drömtillstånd och lätt
meditation. Det är också tiden då du känner dig mest kreativ. Haims Worth och andra forskare
hävdar att Schumann-resonansen har haft ett inflytande på utvecklingen av våra hjärnvågor, vilket verkar logiskt eftersom vi bor på denna planet och korsas av denna resonans.
Frekvensen 7,8 Hz är frekvensen för vår hypotalamus. Det är en biologisk konstant som människor behöver. När astronauterna återvände från sina uppdrag hade de allvarliga hälsoproblem.
Rymdfartygen har nu utrustats med Schumann-våggeneratorer.
Ett experiment med att sätta volontärer i en underjordisk bunker, helt isolerad från elektromagnetiska fält, har försökt många gånger. Resultaten är alltid desamma: okoordinerad hjärtfrekvens,
störd dygnsrytm, huvudvärk, sömnlöshet, känslomässig stress, förvirring, depression, minnesförlust, smärta, immundysfunktion, illamående, hormonella störningar etc. Symptomen försvinner
så fort volontärerna lämnar bunkra.
I själva verket är Schumann-resonansen den naturliga stämgaffeln för våra alfavågor. Bortsett
från detta experiment, låt oss notera att personer som lider av sömnstörningar och fibromyalgi
har en högre än normal nivå av magnetit i innerörat.
1. Schumann-resonans (SR)
Schumann-resonansen reglerar våra interna klockor. Frekvenserna hos moderna enheter stör vår
kropp negativt. Vi är den första generationen som lever i en miljö mättad med elektrosmog. Genom att återge den naturliga rytmen på jorden kan vi vara oss själva. Virveln som genereras av
SRV-enheten är sinusformad och roterar åt höger. Det är en mjuk vibration som en lätt skakning.
När du står är det viktigt att böja knäna så att tremor sprider sig till resten av kroppen. Genom att
lyfta huvudet något kommer hjärnan att dra nytta av denna vibration.
Djur blir av med extrem stress genom att skaka. Denna tremor, liksom virveln som är en förstärkning av den (i kombination med Schumann-resonansen) gör att de djupa muskelfibrerna kan
slappna av och frigöra spänningar. Detta förhindrar nervkompression.
(a) Ryggsmärtor, muskelspänningar och herniated skiva
För att ryggen ska vara i gott skick är de viktigaste musklerna inte nödvändigtvis de största (de
som syns från utsidan) utan särskilt de som är djupa och i direktkontakt med ryggraden. De är i
en med det, flyttar ryggkotorna och garanterar stabilitet. Deras rörelser är känsliga och uppnås
mindre lätt genom manipulation. Spänningar i dessa djupa muskler främjar degeneration.
Mellanrumsskivornas utrymmen genomgår tryck och minskar och orsakar så småningom slitage.
Detta leder till möjliga förkalkningar (vertebral artros, facettledssyndrom). Då blir ryggkotans yta
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grov och oregelbunden, med den smalare ryggraden så småningom att skada ryggmärgen och roten på ryggradsnerven. Nerverötterna komprimeras och irriteras därför vid öppningarna som ligger mellan kotorna (foramina intervertebral).
Enligt en studie från 1978 av Dr. SUH, en fysiker vid University of Colorado, överför stressade
nerver ofullständig information och släpper ut giftiga ämnen. SRV kan slappna av de djupa muskelfibrerna genom virvelns verkan.
Människokroppen har 640 muskler, varav 150 muskler verkar direkt på ryggraden. Det finns alltså ingen mer nervkompression. Det centrala nervsystemet (hjärnor, lillhjärnan, hjärnstammen,
ryggmärgen) kan sedan överföra sina order till varje cell utan hinder och smärta via ryggnerven.
Orgelproblem försvinner vanligtvis efter behandling genom att helt enkelt återställa denna information.
Användning av SRV-enheten möjliggör stimulering av blod- och näringstillförseln genom denna
dekompression. Det blir möjligt för intervertebrala skivor och muskler att regenerera. Det kan användas med fördel både på morgonen och på kvällen, i slutet av dagen när stress och sammandragningar ackumuleras. Mer än 30% av
den vuxna befolkningen lider av ryggont, och alla i hans eller hennes liv har lidit av det minst en gång. Dessa ryggsmärtor är inte bara ovanliga muskel-spänningar, de är också ett resultat av stress och oro. Så ryggsmärtor bör betraktas som en varning.

2 Vortex (virveln)
(b) Sport, artros, artrit, reumatism och osteoporos.
För att förbli effektiv måste människor röra på sig. Vi var inte utformade för att spendera vår tid
på att sitta bakom ett skrivbord. Det är uppenbart att träning håller oss i form. Alla studier kommer att berätta att inaktivitet dödar mer än cigaretter. Detta beror på brist på assimilering, genom
acidos. SRV-enheten är sport för de lata. Regelbunden användning på lång sikt främjar bra muskelunderhåll och ton.
Det främjar också försvinnandet av bindvävshäftningar och en ökad uthållighet. SRV-enheten förbättrar samordningen.
Det upprätthåller sen- och ligamentflexibilitet. Brosk utan blodkärl matas från synovialvätska genom imbibition. Virveln främjar penetrering av näringsämnen i brosket. Det är uppenbart att brist
på rörelse berövar den av denna naturliga pump.
När det gäller ben inducerar aktiviteten som genereras av virveln bildandet av benvävnad. Detta
verkar samtidigt på benmassa, densitet och struktur. Det är bra att kombinera vitamin D och organiskt kisel i detta exakta fall. SRV kommer att vara mycket användbart för att förhindra fall och
frakturer, förbättra balans, gångsäkerhet och optimal markkontakt och balansera oregelbundna
kroppsbelastningar.
(c) Lymfsystem
Lymfsystemet är ett nätverk som passerar genom hela kroppen. Den innehåller många kärl fördelade genom kroppen och passerar genom noder. För lekmannen, tänk på det underjordiska tågnätet med dess stationer. Vissa organ som mjälten, bröstkorgen eller benmärgen är associerade med
lymfsystemet. I detta nätverk är det lymfen som bär toxinerna och det hormonella överskottet och
sedan skickar dem till lymfkörtlarna för att förstöras. Således dränerar lymfsystemet överskottet
medan det avgiftas. Det bidrar också till cirkulationen av näringsämnen och vita blodkroppar.
Faktum är att lymfsystemet är inblandat i processen för aktivering av det specifika immunsvaret.
Genom att ge näring åt vävnaderna närmar den huden och har därmed en positiv effekt på läkning. Lymfsystemet har ingen pump, till skillnad från blodsystemet som har hjärtat. Lymfcirkula-
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tionen beror främst på kroppsrörelser och muskelsammandragning. Till exempel passerar 100 ml
lymf per timme genom bröstkanalen hos en vilande person. Under en övning, 20 till 30
gånger fler flöden.
Vi hittar samma andel mellan en stillasittande person och en vilande person som har gjort någon
fysisk aktivitet. Av alla dessa skäl reglerar SRV, tack vare sin virvel, lymfsystemet och förbättrar
eliminering av organiskt kroppsavfall och gör indirekt bättre hud. Om du till exempel har akne
beror det på att kroppen har problem med att eliminera sina avfallsprodukter. Det förhindrar också lymfödem, vilket undviker svullnad i mjukvävnader.
(d) Cellulit
Orsakerna till celluliter är många: dålig blod- och lymfcirkulation, kostfel, stress och hormonella
störningar. SRV kommer att agera på de flesta av dessa orsaker. Det kan inte göra något åt dietfel
utan kommer att agera på andra faktorer. Det kommer så småningom att främja muskler på bekostnad av fett. Kroppen lagrar mer fett i områden där musklerna fungerar lite. I dessa områden
ökar fettcellerna lättare och komprimerar sedan kraftigt blod och lymfkärl, vilket leder till en
gradvis kvävning av vävnaderna.
(e) Stress, sömnlöshet och huvudvärk
Förutom effekten av Schumann-resonansen på stress och sömnlöshet ger virvelen förbättrad syresättning av kroppen, vilket främjar avslappning. En session efter en ansträngande dag låter dig
ladda batterierna och få en bättre natts sömn. Huvudvärk försvinner också på grund av bättre syresättning i hjärnan. För stressade människor motsvarar SRV en avkopplingssession. När någon
kommer av tallriken är han eller hon helt avslappnad.
(f) Rötning
På SRV, när du ligger på magen, sträcker du buken: detta möjliggör korrekt underhåll av matsmältningsorganen och främjar evakueringen av avföringen. Genom att spänna tarmmusklerna
främjas assimileringen av näringsämnen. Det är en stillasittande livsstil som oftast orsakar förstoppning. Fortplantningen av virveln till din kropp kommer att stimulera eller reglera transitering. Svår matsmältning kommer också att gynnas av SRV.
(g) Hormonella störningar
Vi har tidigare sett att lymfsystemet dränerar det hormonella överskottet bland annat för att förstöras i lymfkörtlarna. Således, genom att stimulera lymfan, tenderar hormoner att bli vanliga.
Här är en anekdot som tydligt förklarar: en kvinna vars hår du kanske har trott var smutsigt men
som faktiskt var fett (det var ett hormonellt problem) hade två sessioner på SRV; nästa dag såg
håret rent ut utan att ha tvättats - det var inte längre fett. För att avsluta med SRV, förutom det
faktum att smärtor försvinner snabbt, befriar SRV alla från muskelspänningen som är instängd i
kroppen som kommer från stress och som fortsätter att skapa sjukdomar. Användningen av SRV
slappnar av kroppen och gör det möjligt för användare att "släppa taget". Det stärker immunförsvaret
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Kolloidalt silver
Kolloidalt silver (löst silverpartiklar) är effektivt för att eliminera mer än 600 arter av bakterier,
virus och mikrober. Det läker de mest mindre såren till mer komplexa problem som sår, hjärtproblem eller malaria. Tack vare dess vävnadsgenererande egenskap som har upptäckts kan denna
mirakulösa lösning till och med bota vissa cancerformer. Kolloidalt silver har inga biverkningar,
men bör användas i enlighet med doseringen för att slutföra behandlingen under de bästa förhållandena. Otillräcklig och överdriven dosering kan göra det mindre effektivt eller inte svarar på virus, bakterier, mikrober och svampar.
Oralt intag av kolloidalt silver
Detta är den vanligaste metoden att använda kolloidalt silver. Det rekommenderas för behandling
av lunginflammation och olika infektioner. Doseringen varierar beroende på kroppsvikt.
Naturligtvis bör dosen minskas med hälften för barn jämfört med för en vuxen.
För att förebygga räcker vanligtvis 10-15 ml lösning som tas 3 gånger om dagen. Som ett botemedel bör denna dos multipliceras med 3 (dvs. 30 ml, 3 gånger om dagen).
Att ta denna produkt i två veckor stärker immunförsvaret.
För bästa resultat och för att lösningen ska fungera snabbt, bör kolloidalt silver förvaras i munnen
under tungan. Oralt kolloidalt silver används både som en förebyggande och botande metod.
Lokal applicering av kolloidalt silver I lokal applikation kan den användas som en spray, med
hjälp av en dropper eller på ett förband (impregnerad gasbind), som ett kraftfullt desinfektionsmedel och bakteriedödande för ett oändligt antal av sjukdomar: bältros, brännskador, vårtor, vattkoppor, skabb, konjunktivit, allergier, mykos, vård av hårbotten, akne, etc.
Silverpartiklar verkar mycket snabbt och inaktiverar bakterier vid kontakt med dem.
Spraymetoden kan användas mot bihåleinflammation, sår, brännskador, yttre infektioner och mer,
med 1 till 3 sprayer cirka 3 eller 4 gånger om dagen. Personer som lider av konjunktivit, ögonirritation, otit och andra sjukdomar tillgriper 1-3 droppar per applikation med en frekvens av 2-3
gånger om dagen.
Kolloidalt silver genom inandning
Inandningstekniken för denna produkt kan behandla vissa infektioner som luftvägsinfektioner
och bihåleinflammation, samt bekämpa tandvärk, afte, kärlkramp, tonsillit och till och med kronisk dålig andedräkt.
Med hjälp av en nebulisator består behandlingen av en 5-minuters session tre gånger om dagen.

11. HUR DU GÖR EN HEMMGJORD MASK
Det är förbjudet för apotekare att sälja masker - även om de är tillgängliga - och laboratorier - som har kapacitet - är förbjudna att utföra screeningtester.
En mask utan filter är avsedd att fånga upp vattendroppar som hänger i luften. De ska
inte återanvändas som de är (viruset förblir på ytan under en tid). Att exponera det för
solen kan eliminera viruset och låta masken återanvändas.
Video: Hur man gör ditt eget ansiktsskydd
En mask med aktiva kolpatroner kommer naturligtvis att fånga viruset i patronerna,
vilket måste bytas regelbundet. Det skyddar också åtkomst till ögonen, men kan sällan
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bäras under långa perioder. Med tanke på de tider vi lever i, med ansiktsigenkänning
och drönare och påträngande teknologier som växer ut, har det tvingats bära en mask
paradoxalt nog sina fördelar (varje moln har silverfoder). Eteriska oljor eller aktivt kol
är användbara tillägg till en hemgjord luftfiltreringsanordning

12. EXPLOSIV ALTERNATIV INFORMATION

En annan synvinkel ...
DEN ÖVERRASKANDE UPPGÅNGEN AV
DR. TALL SCHALLER
Motvikten till en korrupt och kriminell organisation
Efter att ha nått detta stadium av våra utredningar trodde vi att vi noggrant hade behandlat frågan.
Men lika häpnadsväckande som de är har uttalanden från Dr. Christian tall SCHALLER, som det måste sägas - verkar trovärdigt, väckt vår uppmärksamhet.
Dr Tall Schaller är en förespråkare för holistisk medicin och motsätter sig vaccination, vilket han
har fördömt att ha obestridligt sjukliga komponenter under den generiska termen "adjuvanser",
såsom aluminium och kvicksilver (liksom mänskliga fosterskivor). Han förespråkar - som många
homeopatiska läkare - praxis att fasta för att avgifta kroppen och därmed besegra sjukdomen.
Han anser att vår nuvarande uppfattning om sjukdom är lika arkaisk som de mycket lärd medeltida påståendena från Sorbonne att människokroppen innehöll 35 liter blod enligt tidens uppfattning eller att jorden var platt.
När det gäller Covid motsätter han sig Pasteurs teori att mikroorganismer är orsaken till sjukdomar. Han är inte ensam om att säga detta: alla homeopater kommer att berätta samma sak. Enligt
Dr Schaller uppstår sjukdom från en obalans relaterad till "terrängen" och inte från ett externt
medel, eftersom mikroorganismer (såsom bakterier och virus) finns överallt men blir patogena
endast under vissa förhållanden. Han säger att virus inte är levande varelser utan snarare informationsenheter som går från cell till cell för att starta en varning, ett slags nödsignal relaterat till en
obalans eller ett hot.
Så vi skulle göra ett misstag om fienden genom att skjuta budbäraren. Om vi snarare tittar på påverkan av 5G-typ av strålning, som synligt och exponentiellt ökar virusets patogena potential, kan
de dåliga nyheterna som framkallar en varning och ett otillräckligt utbrett svar vara att människokroppen utsätts för elektromagnetiska vågor som anses mycket giftigt eller för industriell eller annan förorening. Vissa har noterat att applikationer från luft (chemtrails, i motsats till contrails,
som är resultatet av normal luftaktivitet) har upphört under låsning. Dessa sprutningar, vars effekter har analyserats, varade dock länge och dolde särskilt tungmetaller (aluminium, barium - som i
huvudsak är hormonstörande ämnen) och nanopartiklar.
*
**
Oavsett vad som kan vara problemet har viruset i fråga presenterats för oss som ett konstgjord
konstruktion.
I så fall - eftersom det finns förräderi i luften - var det avsett att leverera ett "falskt meddelande" till immunsystemet,
vilket framkallade kroppens skadliga reaktion. Med tanke på denna situation, eftersom Prevotella verkar vara inblan-
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dad, kan det fortfarande vara klokt att stoppa denna bakterie (som verkar fungera som ett relä och
skydd mot viruset och vara källan till den potentiellt dödliga cytokinchocken), administrera ett
antiinflammatoriskt medel, två antibiotika och ett antikoagulantia - eller naturliga behandlingar
som kommer att ha samma effekt, minus biverkningarna.
Det hindrar oss inte också att göra en befriande fasta, att avgifta kroppen och uppmuntra läkning.
Inte heller ställa de rätta frågorna ... Faktum är att många människor och institutioner - och till
och med UNESCO i en publikation på 256 sidor - varnar för vaccinets mycket speciella karaktär
som kommer att föreslås eller till och med införas, och det verkar vara det verkliga målet av detta
konstiga virus.
Dessutom verkar nämnda virus ha nytta av en mycket oavsiktlig samverkan eller en slags "passiv
medverkan" som beskriver positionerna och den otroliga misshandlingen av krisen i bevis, både
av myndigheter och WHO. Vissa tvekar inte att karakterisera WHO som "den mest korrupta organisationen i världen" vars regissör, Eritrean Adhanom Ghebreyesus, verkar nära kopplad till Bill
Gates, själv mycket angelägen om att "få sju miljarder människor vaccinerade" med detta chip
som han designade. inte med hälsa som mål, utan befolkningskontroll för extremt tvivelaktiga politiska ändamål - det är svårt att inte nämna detta utan att förråda vår mänsklighet.
Faktum är att Bill Gates är ökänd för att ha betalat enorma summor pengar till WHO, vilket
många hävdar hjälpte utse 2017 - med stöd av Kina - någon med ett folkmordsförflutet i sitt eget
land, som var medlem av den politiska byrån i Tigray People's Liberation Front (TPFL), en organisation som är listad på Department of US Homeland Securitys lista över terroristorganisationer.
År 2017 anklagade en Amhara etnisk rättighetsorganisation, Amhara Professional Union (APU),
Tedros Adhanom Ghebreyesus för att ha genomfört en fullfjädrad folkmordspolitik genom
tvångsvaccination, kemisk sterilisering och abort, när han innehade posten som etiopisk hälseminister mellan 2005 och 2012.
Befolkningen i denna etniska grupp minskade med 2,5 miljoner mellan folkräkningarna 1997 och
2007. Samtidigt såg de andra stora eritreiska etniska grupperna enligt uppgift deras befolkning
växa med 2,6 procent årligen. TPFL anklagades också för att plundra Etiopien och använda de
3,5 miljarder dollar i stöd som Etiopien fick (uppgår till 60% av den nationella budgeten) för politiskt förtryck av motståndare (som tillhör två etniska majoritetsgrupper). Denna extraordinära
WHO-regissör, som verkar vara hängiven till målen för Bill Gates och hans kinesiska vänner, fungerade som Etiopiens hälseminister från 2005 till 2012, samtidigt som han fungerade som direktör - från 2009 till 2011 - för ett aids , tuberkulos och malariaprogram finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation.
Se rollen som Dr. FAUCI. Denna oroliga karaktär är också medlem i styrelsen för Global Alliance for Vaccination (GAVI), en organisation som arbetar till förmån för läkemedelsindustrin för att
införa multivaccination med RFID-chips på hela jorden.
God anledning kanske att ifrågasätta WHO:s överraskande ståndpunkt angående dess ofta upprepade rekommendation att inte använda antiinflammatoriska läkemedel mot Covid-19 och det ofta
upprepade uttalandet från denna världskropp att "det finns ingen behandling hittills" utan att ett
vaccin studeras.
Mot bakgrund av dess promotors historia, räddar Gud oss f rån den! Ännu värre måste det noteras
att Dr Michael Ryan, verkställande direktör för WHO: s hälsoprogram, gjorde följande uttalande
den 30 mars 2020:
"För närvarande, i de flesta delar av världen på grund av låsning, sker det mesta av överföringen
som faktiskt sker i många länder nu i hushållet på familjenivå. I vissa avseenden har överföringen
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tagits bort från gatorna och skjutits tillbaka till Nu måste vi gå och söka i familjer för att hitta de
människor som kan vara sjuka och ta bort dem och isolera dem på ett säkert och värdigt sätt. ”
Oavsett hur du tittar på detta uttalande är det tydligt: verkställande direktören för Världshälsoorganisationens hälsoprogram överväger, för att bekämpa koronaviruset, att organisera hembesök
för att ta bort familjemedlemmar som kan smittas. Han säger inte hur vi kommer att veta om det
finns smittade människor i hemmet, eftersom testerna inte är tillförlitliga, men vi vet att vi måste
gå och hämta dem.
Detta häpnadsväckande uttalande följdes av ett rörande och glödande tal av drottningen till det
brittiska folket, som emellertid fick effekten att påminna allmänheten om den avskyvärda berättelsen om barn som bortförts för deras eget bästa och sedan spridda över hela det brittiska imperiet vid slutet av 1800-talet och även under andra världskriget: många föräldrar kunde senare inte
hämta sina barn och det tog tid att ta reda på alla sexuella övergrepp, misshandel, misshandel och
slaveri i gruvor som begicks till förmån av dessa "goda avsikter".
Det är uppenbart att WHO planerar att förnya denna välgörenhetsoperation på grund av koronaviruspandemin.
Det är dock osannolikt att det franska folket, bland vilka fortfarande är många miljoner sportskyttar, jägare och reservister, kommer att gå med på att låta sina hem komma in, med risk för att förorena sina familjer, av främlingar som utarbetats av WHO som , på grundval av tester som är kända som mycket opålitliga, förklara att de kommer att ta bort sina barn utan några garantier (särskilt om vi hänvisar till historien om denna typ av operation) - barn som civillagen tvingar dem
att skydda. Mot bakgrund av denna typ av illamående avsikter, alltid genomförda "för vår egen
skull och för barnens skull", börjar vi se varför WHO strävar obevekligt för nedrustningen av civila befolkningar ...
Under hela denna undersökning av WHOs grumliga bakgrund har utredarna av hälsoavdelningen
i AORA [Association des Officiers de Réserve d'Aix en Provence], som närmade sig denna fråga
med ett öppet sinne, fått ett tydligt intryck av en organisation vars passivitet i denna pandemi är
häpnadsväckande, och som gör sig skyldig till att orsaka allvarliga oro bland medicinska tjänster
genom spridning av protokoll som har visat sig vara felaktiga, som är notoriskt korrupta och vars
avsikter verkar vara mycket närmare relaterade till totalitär ideologi, eugenik och kriminalitet än
till oro över befolkningens välbefinnande.
Man kan inte misslyckas med att märka att Bill Gates, som 2011 förklarade "att det finns för
många människor på jorden" aktivt strävar efter att ge ett mycket kontroversiellt vaccin till sju
miljarder människor ... men låter inte sina egna barn bli vaccinerade.

Inför detta mycket grumliga scenario verkar lite urskiljning vara vår bästa
"överlevnadsteknik".
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EN RÖKNINGSFUNKTION?
ELEKTROMAGNETISKA VAPEN FÖR ETT TYST KRIG
Från diskussionen ovan kan man med rimlighet få ett legitimt intryck av misstro mot vissa institutioner, ledda av karaktärer som tycks styras mycket mer av korruption än av någon hänsyn till allmän välfärd.
Men tillagt detta ökar andra människor sin röst för att utmana själva existensen av COVID-19,
som är "en sammansättning av symtom relaterade till olika patologier som är artificiellt grupperade under denna rubrik" (London Real intervju). För att sammanfatta, RT PCR (Omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion) -test, även om det används för detta ändamål, syftar inte till att detektera förekomsten av virusgenomet av COVID-19-sjukdomen, utan endast av "genetiskt material" som kan ha olika ursprung.
Trots detta diagnostiseras de testade personerna som infekterade med COVID-19 och deras eventuella död tillskrivs sedan COVID-19. Dessutom anger förstärkningscykeln (testets känslighet) i
olika länder antalet positiva test som erhållits. Detta gör det väldigt enkelt att manipulera siffrorna.
Detta test (uppfunnet 1984 av en amerikansk biokemist) utvecklades ursprungligen för att diagnostisera flera saker, till exempel för att försöka diagnostisera lungcancer. Dess uppfinnare säger att "Detta test ska inte användas för att diagnostisera infektionssjukdomar". Kochs postulat,
som har varit i kraft sedan 1890, är ett protokoll som gör det möjligt att bevisa att ett smittsamt
ämne är orsaken till vad som påstås ha upptäckts. Den har fyra element.
När det gäller COVID-19 användes eller respekterades inte en enda av dess fyra postulat. Som
diskuterats ovan, när en cell förgiftas utsöndrar den exosomer (som är en del av immunsystemet).
Det kan förgiftas av en sjukdom, en infektion, elektromagnetiska fält, stress eller rädsla.
Dessa exosomer varnar andra celler för att det finns ett problem. Så snart en cell förgiftas frigörs
exosomer. Dr Andrew (Andy) Kaufmann tog foton av exosomer under ett mikroskop och jämförde dem med foton av vad som påstås vara COVID-19. Dessa två bilder var exakt desamma.
Här kan du se en intervju med Dr. Andy Kaufman, tidigare MIT (Massachusetts Institute of Technology), som strider mot den officiella avhandlingen. Han undersökte sedan exosomernas genetiska sammansättning och det som hävdades för COVID-19, och det visade sig att dessa två kompositioner är identiska i alla avseenden. Var och en fäster på samma cellulära receptorer. De är
samma sak.
Således är detta en naturlig reaktionsmekanism för människokroppens immunsystem, som har
döpts om till "COVID-19". För alla som presenterar någon nivå av celltoxicitet kommer att producera dessa exosomer och därmed är potentialen för positiva tester av COVID-19 oändlig.
Människor blir sjuka i Kina. WHO varnar då för en pandemi. Baserat på informationen antas alla
med influensa eller lungsymtom vara infekterade med COVID-19. Men detta är inte övertygande.
Därefter bestäms att någon sjuk person som åker till sjukhuset (för influensa eller cancer) kommer att testas för COVID-19 och uppenbarligen kommer att diagnostiseras positivt eftersom de
har exosomer.
Om dessa människor dör diagnostiseras de officiellt som döda från COVID-19. Och så stiger siffrorna. Det totala antalet dödsfall i världen har inte förändrats, men de omklassificeras till "COVID-19".
Men dessa människor dör inte av COVID-19 utan efter att ha testat positivt för COVID-19 (till
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exempel från terminal cancer), vilket är två olika saker.
Enligt de officiella siffrorna från den italienska medicinska institutionen ledde 99 % av folket att
de dog av "COVID-19" i Italien av ett eller flera hälsoproblem som de hade varit på sjukhus för.
Då är det väldigt lätt att tillskriva COVID-19 dödsfallet för människor som dog helt av något annat. Således noterar man att det totala antalet dödsfall inte ökade jämfört med föregående år under samma period, men denna totala siffra inkluderar de antagna dödsfallen av COVID-19, som
är majoriteten. Detta innebär att det inte går att öka antalet människor som dör, utan att deras död
tillskrivs COVID-19, medan de faktiskt dog av något annat.
Låt oss titta på vad som händer i Lombardiet, centrum för den italienska epidemin, som är i fokus
för resten av Europa förlamad av rädsla: Lombardiet, där Milano ligger, är känt över hela världen
för sitt förorenade och giftig luft, precis som Wuhan i Kina. Lombardiet har ett mycket högre antal dödsfall än i resten av Italien, främst på grund av lungproblem. Vanligtvis dör knappt 100 000
människor där varje år.
Lazio, som är en annan italiensk region, kommer på andra plats med nästan hälften av antalet
döda: 57 000.
Här har du en region i Italien där många människor dör, främst av lungsjukdomar, och så har du
en enorm potential att ställa en diagnos med förmågan att få människor att tro att de dör av COVID-19, medan de faktiskt är dör av något annat. Och så styr du siffrorna. När man testar och diagnostiserar på ett visst sätt ökar siffrorna. Och sedan genom att tippa med testets känslighet minskar siffrorna och kan kollapsa på samma sätt. Avsikten är att tilldela maximalt antal dödsfall till
COVID-19, eftersom det ger trovärdighet till denna pandemi. Detta är av en mycket viktig och
enkel anledning. Och det är relaterat till varför det finns en nedstängningsreglering. Vad som också händer är att äldre som läggs in på sjukhus av någon som helst orsak först testas för COVID19. Många av dem kommer av ovanstående skäl att testa positivt.
Enligt släktingar och familjer, såväl som vårdgivare inom fältet, handlar det om nya regeringsdirektiv som består i att underteckna ett ansvarsfrihet i England för dessa äldre människor - som låset måste skydda.
I Frankrike finns ett liknande regeringsdirektiv. Artikel publicerad i tidningen Libération om regeringsrådgivningen av den 19 mars 2020 för att sluta ta emot "svaga" personer över 75 år på
sjukhus, som fördömer våra äldre till döds i EHPADs (äldreboende för vårdhem), samtidigt som
tid förbjuder samma regering tillämpningen av professor Raoults protokoll i vårdhemmen och
tillåter genom dekret att administrera ett mycket starkt läkemedel för att lugna äldre (exakt läkemedlet kontraindicerat för lungsjukdomar).
Att behandla dem är förbjudet, men en behandling som kommer att ge upphov till döden är tillåten. Vilket innebär att vi kommer att låta dem dö och ingen återupplivning kommer att försökas.
Och när de dör, utan att ha återupplivats, kommer de att vara en del av förlusterna på grund av
COVID-19. "Vi kommer utan tvekan att behöva göra val, att avgöra vem vi ska behandla som en
prioritet, och vad äldre gäller måste vi göra svårare val" - vi kommer att döda eller tillåta dessa
äldre att dö, som ombeds att underteckna icke-återupplivningsformulär eller som riktas av regeringsdirektiven att inte acceptera dem på sjukhus, inte tillämpa behandling som kan bota dem,
men för vilka en injektion som anses vara dödlig är auktoriserad.
Vissa beslutsfattare verkar vara benägna att missbruka dessa äldre på det skämmaste sättet, äldre
som får höra att nedstängningen finns för att skydda dem. Siffrorna förvrängs av hur de gör testerna, av hur de gör diagnoser och hur fall räknas. Vi kunde se siffrorna stiga om och om igen, vilket
skulle motivera ytterligare nedstängningar.
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Det kommer att vara över - tillfälligt - när de fysiska och juridiska personerna bakom denna manipulation tror att de har uppnått vad de ville uppnå tack vare allt detta, det vill säga den totala
förstörelsen av världsekonomin, att ett stort antal människor förlorar sin försörjning och sina oberoende inkomster, och att de därför har blivit beroende av staten för sin överlevnad. Sedan kommer dessa grupper bakom regeringarna att sätta stopp för allt detta och få ner siffrorna som indikerar att "toppen är bakom oss", när de tror att de har gått tillräckligt långt och fått allt de ville.
Kina har återgått till sin normala verksamhet, industrin startar om, människor är tillbaka på gatan
och lufttransporten har återupptagits.
Målet är att myndigheterna ska kontrollera siffrorna. De fick inte ett tillräckligt antal dödsfall genom detta virus för att motivera det faktum att det är dödligt.
De allra flesta människor har antingen inga eller milda symtom. RT PCR-testet kan inte och detekterar inte mängden "virus" som finns närvarande. Vi har alla vad folk kallar "virus", men som
faktiskt är en del av det naturliga immunsystemet, men det har vi alla i våra kroppar, på en nivå
som aldrig kommer att orsaka oss några problem. Det är därför du kan testas positivt och inte ha
några symtom. Vad detta test inte gör är att kontrollera mängden av detta "virus" som finns i
kroppen. Du måste ha en enorm mängd av detta "virus" för att vara sjuk. Således kan de inte ens
berätta om din sjukdom beror på detta eller det viruset.
Det nuvarande antalet dödsfall räcker inte för att motivera påståendet att detta "virus" är dödligt.
Men de vill ha en låsning av mycket viktigare skäl. Så de säger "Se upp för nästa våg, som kan
hända när som helst." Enligt det sätt de räknar på kan de mycket väl skapa en ny våg eller en illusion av en ny våg.
De har planerat, om vi låter dem, driva detta till det yttersta.
Och här är vi nedstängda och på några veckor har vi gått från vad människor uppfattade som en
fri värld till en global tyranni där ett mycket litet antal människor har miljarder, medan hälften av
världens befolkning är i husarrest.
Och allt detta gjordes tack vare COVID-19-bluffen. Det finns en strikt jämförelse, så att en handfull män kan kontrollera världen. Om du är högst upp i pyramiden vet du målen, men om du är läkare får du veta "Här är symtomen och om du ser dessa symtom måste du diagnostisera COVID19. Om någon går på sjukhus, du måste testa för COVID-19. Om människor dör, oavsett vad det
är, måste du skriva på dödsintyget: COVID-19 ".
Vad är den röda tråden i och efter varje tyranni? - "Jag följde bara order!" Så fungerar
det.
Men vissa sjuksköterskor och vissa sjukvårdspersonal säger att detta är fullständigt skräp! Några
av dem bryter rader.
WHO:s direktör, som som hälsominister avslöjades på nytt för att täcka över tre kolerautbrott,
kommer att göra vad han får veta. Detta är drivkraften bakom denna politik. WHO grundades särskilt av Rockefellers. VEM berättar förfarandet du ska följa och du följer det. Du följer protokollet.
Så eftersom Kina införde denna drakoniska låsning och siffrorna började falla, skapade det ett
prejudikat för andra att följa.
Precis som Kina ska vi skapa en lockdown och hålla människor åtskilda från varandra. Så fungerar den här dynamiken. Det finns psykopater i bakgrunden som orkestrerar allt detta, och sedan
finns det okunniga ["Vem är jag? Var är jag? som inte har någon aning om vad som verkligen händer. Och med falsk "modellering" och ett virus som inte finns kommer en ekonomisk Harmageddon att skapas.
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Vilket tar oss till 5G.
5G är en mycket större effekt av elektromagnetisk energi än vad vi har sett tidigare. Det är inte
bara en uppdatering av 3G eller 4G, som redan är tillräckligt skadliga, utan en helt ny del av det
elektromagnetiska spektrumet, millimetervågor, kraftfullare än någonting vi har sett tidigare.
Människokroppen är ett elektromagnetiskt fält. Hjärnan kommunicerar med resten av kroppen
och cellerna bearbetar tankar, information, elektriskt. När detta elektromagnetiska fält är i jämvikt är vi friska. När vi är i obalans eller disharmoni känner vi sjukdom, vi lider av sjukdomar
som manifesteras i form av vad vi kallar fysiska eller psykiska sjukdomar.
Vi bombarderas nu 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan av elektromagnetiska fält som genereras av teknik och WiFi. Och under denna begränsningsperiod som motiveras av detta "virus"
ser vi 5G installeras på fler och fler platser.
Varje ökning av strålningsnivån resulterar i en epidemi. Läkare och forskare från 41 länder undertecknade en framställning med krav på ett förbud mot 5G. Effekten av 5G på hälsan har inte studerats, annars skulle det aldrig ha sett dagens ljus. 5G-satelliter bestrålar varje kvadratcentimeter
på jorden. Vissa människor vill att detta ska hända eftersom de försöker manipulera mänskligheten. 5G förgiftar cellerna; de förgiftas av det elektromagnetiska fältet. Cellerna släpper exosomerna och de testar dig positivt för COVID-19.
Vilken var den första kinesiska staden som installerade 5G, strax före detta "virus"? Wuhan. Staden som hade de flesta 5G-mobiltelefonantennerna i världen är den där ett Covid-19-blodbad
ägde rum.
Under denna låsning distribueras 5G-antenner i hög hastighet. Överallt runt om i världen installeras 5G-antenner i stort antal. Och medan alla dessa antenner installeras kan folk naturligtvis inte
demonstrera, eftersom de är i husarrest.
Vecka efter vecka skickar Elon Musk (en mycket sjuk person - han är helt medveten om anledningen till varför 5G sätts upp) fler och fler satelliter till en jordbana, som kommer att bestråla
jorden med 5G. Hans mål är att skicka 42 000. Astronomer kan inte längre observera natthimlen.
Han fick tillstånd att installera en och en halv miljon markantenner [jordstationer?] I Amerika,
som kommer att ansluta till satelliter genom det elektromagnetiska fältet. Han skapar en förstärkt
verklighet tack vare 5G-teknik, som han kallar det smarta nätverket.
Dessa människor skapar en navelsträng tack vare vilken det mänskliga sinnet kommer att anslutas via artificiell intelligens. Och du får till och med det år då det börjar på allvar: 2030.
Dr. Kyle-Sidell, akutläkare i New York, säger att akutläkare i New York var beredda att behandla
ett smittsamt lungproblem. Och det är inte vad han ser alls. Han säger att han aldrig har sett något
liknande. Han har aldrig sett lungor i ett sådant tillstånd.
Marknadsförarna av dessa tekniker vill använda 5G med en frekvens på 60 GHz. Om någon påverkas av en frekvens på 60 GHz kan hans eller hennes kropp inte längre absorbera syre, han eller
hon kommer helt enkelt att kollapsa på gatan och hans eller hennes lungor kommer att se ut som
vad Dr. Kyle-Sidell beskriver. Faktum är att det finns en stark antagande om att det finns en
mycket tydlig korrelation mellan flödena av människor som tas in på intensivvårdsavdelningar
med lungor i ett tillstånd "aldrig tidigare sett" och 5G-idrifttagningstesterna som frenetiskt rusade
ut i New York, Wuhan och Lombardiet, den första italienska regionen som utrustades med 5G.
Rökskärmen från "viruset" (i själva verket enkla exosomer) tjänar bara till att "täcka över" dessa
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tester av elektromagnetiska vapen, som vissa förklarar är avsedda en gång på plats för att drastiskt minska världsbefolkningen, vilket tillskrivs den "programmerade" pandemin. förstörelse av
en del av mänskligheten - som dessutom kända människor och makelmäklare inte döljer, inte ens
i Frankrike.
Exosomer nämndes tidigare, i avsnittet om 5G-strålning: "5G elektromagnetisk strålning skadar
mänskligt cellulärt DNA. Exponerade celler (av alla slag riktade i människokroppen) reagerar genom att producera en kaskad av skyddande immunologiska ämnen. Dessa ämnen är konditionerade i en intracellulär struktur kallad endosom. Endosomen utvisas från cellen och blir därmed en
exosom (Nobelpriset i medicin 2013). Exosomen cirkulerar och binder till ACE2-receptorer i
lungan, tarmen och hjärtat.
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013
Genombrott för cellulär transport tjänar trio 2013 Nobelpris för fysiologi eller medicin - video
Randy Schekman: Secretory Pathway: How cells package & traffic proteins for export Prix Nobel
de médecine 2013: les transports vésiculaires à l'honneur (Nobelpriset i medicin 2013: vesikulär
transport i rampljuset)
Le prix Nobel de Médecine 2013 récompense la resolution du mystère de l'organisation des transports intracellulaires (Nobelpriset i medicin 2013 belönar lösningen av mysteriet med organisationen av intracellulär transport)
Vad händer om exosomer (alias "COVID-19") inte är orsaken till Covid-19, utan faktiskt konsekvensen av användningen av ett elektromagnetiskt vapen?

13. VACCIN OCH ELEKTRONISKT CHIP
Epidemin, frånvaron av tester utom för VIP, nedstängningen av hela den friska befolkningen, den
organiserade bristen på masker och tester, regeringens förbud mot klorokinbehandling (tillgängligt
receptfritt i 70 år utan att någon oroar sig för "försiktighetsåtgärden" princip "som nu används som
invändning för att konfiskera denna behandling) med undantag för" allvarliga former "(översättning: nära döden och när lungskador är oåterkalleliga), allt detta i tillägg till mediatrycket - som stöder dödsantalen - hjälpte till att väcka panik bland befolkningen.
Med tanke på en sådan grad av deorganisering är det svårt att framkalla "inkompetens" eftersom allt
verkar ha gjorts medvetet och på högsta nivå för att sprida ett falskt medicinskt paradigm, destabilisera räddningstjänsten, avslöja brottsbekämpning, främja spridningen av epidemin (ända fram till
återöppning av grundskolor medan en fara kvarstår eftersom offentliga institutioner förblir stängda
samtidigt) och hindrar på alla sätt minskningen av virusbelastningen av smittade människor.
Det råder liten tvivel om att populär visdom, vid en tidpunkt då ett vaccin kommer att föreslås och
troligen påförs oss så att brandmannen / pyromanerna kan erbjuda "den önskade lösningen på problemet de själva skapade", kommer ihåg att förtroendet är som matcher: det kan bara användas en
gång.
Chansen är att regeringen kommer att ha ett hårt jobb att få det franska folket att tro att detta vaccin
som dykt upp i ett sådant sammanhang av organiserat kaos innehåller något som helst som kan göra
någon nytta. Arméreservister har ett långt minne. Under andra världskriget arbetade den "femte kolonnen" för förräderi för att manifestera sig i form av desorganisation (av armén). Trupper beväpnade med ett MAS-36-gevär fick patroner för Lebel-Berthier-gevär, och de som var utrustade med Lebel-Berthiers (8 mm) fick ammunition för MAS-36s (7,5 mm).

78

Det enda alternativet kvar för de värnpliktiga var att möta de tyska stridsvagnarna med bajonetter.
På samma sätt kan man undra om det finns ett underliggande motiv för att tvinga franska allmänläkare att "leda en bajonettladdning under skjutning från maskingevär, medan killar skjuter dem i ryggen", som diskuterats tidigare, och vad kan exakt vara motivet för denna situation. Det livräddande
"vaccinet", som är avsett att befria oss från detta kaos, som vi hör oändligt om, kommer uppenbarligen att tänka på.
Viruset
Det nuvarande antalet dödsfall räcker inte för att motivera påståendet att detta "virus" är dödligt.
Men de vill ha en nedstängning av mycket viktigare skäl. Så de säger "Se upp för nästa våg, som
kan hända när som helst." Enligt det sätt de räknar på kan de mycket väl skapa en ny våg eller en illusion av en ny våg.
De har planerat, om vi låter dem, driva detta till det yttersta
Och här är vi nedstängda och på några veckor har vi gått från vad människor uppfattade som en fri
värld till en global tyranni där ett mycket litet antal människor har miljarder, medan hälften av världens befolkning är i husarrest.
Och allt detta gjordes tack vare COVID-19-bluffen. Det finns en strikt jämförelse, så att en handfull
män kan kontrollera världen. Om du är högst upp i pyramiden vet du målen, men om du är läkare
får du veta "Här är symtomen och om du ser dessa symtom måste du diagnostisera COVID-19. Om
någon går på sjukhus, du måste testa för COVID-19. Om människor dör, oavsett vad det är, måste
du skriva på dödsintyget: COVID-19 ".
Var är den röda tråden och efter varje tyranni? - "Jag följde bara order!" Så fungerar det
Men vissa sjuksköterskor och vissa sjukvårdspersonal säger att detta är fullständigt skräp! Några av
dem bryter tystnaden.
WHO: s direktör, som som hälsominister avslöjades på nytt för att täcka över tre kolerautbrott,
kommer att göra vad han får veta. Detta är drivkraften bakom denna politik. WHO grundades särskilt av Rockefellers. VEM berättar förfarandet du ska följa och du följer det. Du följer protokollet.
Så eftersom Kina införde denna drakoniska låsning och siffrorna började falla, skapade det ett prejudikat för andra att följa.
Precis som Kina ska vi skapa en lockdown och hålla människor åtskilda från varandra. Så fungerar
den här dynamiken. Det finns psykopater i bakgrunden som orkestrerar allt detta, och sedan finns
det okunniga ["Vem är jag? Var är jag? som inte har någon aning om vad som verkligen händer. Och
med falsk "modellering" och ett virus som inte finns kommer en ekonomisk Harmageddon att skapas.
Vad tar oss till 5G
5G är en mycket större effekt av elektromagnetisk energi än vad vi har sett tidigare. Det är inte bara
en uppdatering av 3G eller 4G, som redan är tillräckligt skadliga, utan en helt ny del av det elektromagnetiska spektrumet, millimetervågor, kraftfullare än någonting vi har sett tidigare.
Människokroppen är ett elektromagnetiskt fält. Hjärnan kommunicerar med resten av kroppen och
cellerna bearbetar tankar, information, elektriskt. När detta elektromagnetiska fält är i jämvikt är vi
friska. När vi är i obalans eller disharmoni känner vi sjukdom, vi lider av sjukdomar som manifesteras i form av vad vi kallar fysiska eller psykiska sjukdomar.

79

80

ID2020-alliansen formaliserades i maj 2016 vid FN:s högkvarter i New York och sammanför för
ID2020-agendan ett privat och offentligt kollektiv av regeringar, ideella organisationer, universitet,
mer än 150 företag inom den privata sektorn och 11 FN-organisationer. byråer, som har samarbetat
för att utveckla och tillhandahålla en unik digital identitet för alla människor, fram till 2030, med
"politisk enhet", "global anslutning", en "framväxande teknik" och en "ny modell för identitet" som
nära sammanlänkar denna digitala identitet med tillgång till handel och system för säker åtkomst.
Översättning: de som vägrar att implanteras kommer inte längre att kunna sälja eller köpa
någonting utan kommer att vara helt marginaliserade. Således kommer denna biometriska
"märkning" att vara sådan att den skapar total kontroll över befolkningen, ett erkänt mål för
den "nya världsordningen" som de senaste åren utsågs av många politiska personer (se källor).
Detta är helt klart en elektronisk förslavning av mänskligheten. Det är uppenbart att "pandemin" initialt kommer att användas för att implantera "koronavirustester för att tillåta människor att arbeta"
eller för att "garantera vaccination, med marker som implanteras under vaccinationen". Bill Gates
uttalanden visar tydligt denna avsikt (se källor).
Men förutom ID2020 finns också GAVI: "GAVI ([tidigare] Global Alliance for Vaccines and Immunization) finansieras delvis av den brittiska regeringen och har många företrädare för läkemedelsindustrin i sin styrelse. Denna grupp priset på vacciner och stimulerar efterfrågan.
Advance Market Commitment (AMC) är en särskild finansieringsmekanism som inrättades 2007 av
GAVI och sex givare (Kanada, Italien, Norge, Ryssland, Storbritannien och Bill & Melinda Gates
Foundation) för att stimulera vaccinutvecklingen. Det är uppenbart att vaccintillverkare, myndigheter och finansinstitut är integrerade i en enorm industri som alltid trycker på "pandemiknappen" i
hopp om ett globalt vaccinationsprogram. Korruption i denna byrå är väldokumenterad (se källor).
Dessa vacciner som "den globalistiska eliten" vill sprida omfattar kända giftiga hjälpmedel (aluminium), RFID-nano-chips och flytande kristaller, och som UNESCO varnar, syftar till att förvandla
människor till en ansluten vara. Det andra steget i detta bedrägeri, efter att ha säkerställt "biometrisk identifiering" av världens befolkning, kommer att bestå av obligatorisk implantering av ett subkutant elektroniskt chip, som kommer att införas "för vårt bästa, för vår säkerhet" och som, med
stöd av kryptovaluta kommer att marginalisera alla motsträvande, som inte längre kommer att kunna sälja eller köpa någonting någonstans på jorden. Det är målet.
För att få en rent virtuell valuta, nödvändig för att genomföra implantation av det elektroniska chipet, kommer fysiska pengar att göras ansvariga för att orsaka kontaminering med coronavirus (se
källor).
En "universell inkomst" kan till och med tjäna som bete, vilket får människor att acceptera elektronisk Dessa vacciner som "den globalistiska eliten" vill sprida omfattar kända giftiga hjälpmedel
(aluminium), RFID-nano-chips och flytande kristaller, och som UNESCO varnar, syftar till att förvandla människor till en ansluten vara. Det andra steget i detta bedrägeri, efter att ha säkerställt
"biometrisk identifiering" av världens befolkning, kommer att bestå av obligatorisk implantering av
ett subkutant elektroniskt chip, som kommer att införas "för vårt bästa, för vår säkerhet" och som,
med stöd av kryptovaluta kommer att marginalisera alla motsträvande, som inte längre kommer att
kunna sälja eller köpa någonting någonstans på jorden. Det är målet.
För att få en rent virtuell valuta, nödvändig för att genomföra implantation av det elektroniska chipet, kommer fysiska pengar att göras ansvariga för att orsaka kontaminering med coronavirus (se
källor).
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En "universell inkomst" kan till och med tjäna som bete, vilket får människor att acceptera elektronisk chippning.
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Detta "bio-chip" subkutana elektroniska chip kommer att presenteras som mycket bekvämt för att
betala för inköp och godkänna åtkomst. Men förutom det faktum att denna teknik har brister och att
personuppgifter som lagras på chipet kan hackas (innovativ identitetsstöld), kommer mediekommunikation att fokusera mindre på de mer oroande aspekterna:
· Förmåga att påverka chip-bärarens beteende (manipulera och kontrollera folkmassorna)
· Förmåga att eliminera kategorier av människor (minska världens befolkning)
· Förmåga att permanent lokalisera bäraren (lämna medborgerliga friheter). Dessa tekniker finns
och har patenterats.

Med detta sagt är vaccination en medicinsk handling.
I Frankrike kan "ingen medicinsk handling eller behandling utföras utan personens fria och informerade samtycke och detta samtycke kan återkallas när som helst" (artikel L1111-4 i folkhälsokoden, ändrad genom lag nr 2016- 87 av 2 februari 2016 - artikel 5).
Även om ett dekret skulle införa en obligatorisk vaccination, enligt principen om hierarkin av rättsliga normer, skulle detta dekret vara ogiltigt eftersom det inte skulle ha någon rättslig grund. Faktum är att deklarationen om ett hälsotillstånd ger premiärministern befogenhet att vidta allmänna åtgärder (...) genom dekret, tagit på rapporten från den minister som ansvarar för hälsan, i syfte att be-
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kämpa den hälsokatastrof som avses i artikel 4. >> "(Utkast till akuträkning för att hantera Covid19-epidemin)

FRÅNVARON AV ETIK
Bland åtgärderna som har undergrävt förtroendet för den verkställande direktören är dekret nr 2020360 av den 28 mars 2020, som kompletterar dekret nr 2020-293 av den 23 mars 2020 som föreskriver de allmänna åtgärder som är nödvändiga för att hantera Covid-19-epidemin inom ramen för hälsotillstånd (NOR: SSAZ2008744D, publicerad i JORF [Franska republikens tidning] nr 0077 den 29
mars 2020, text nr 11), som togs den 28 mars 2020 för att tillåta läkare att injicera Rivotril till äldre
människor "som sannolikt kommer att påverkas" av SARS-CoV-2-viruset utan råd från en annan läkare utan tillstånd från patienten eller familjen och utan övervakning av en undersökande domare detta görs under förevändning av en nödsituation.
En låda med 6 injicerbara ampuller av Rivotril kostar 3,64 euro inkl. MOMS
Även om vissa "forskare" bestrider att användningen av denna produkt i ett "palliativt" sammanhang innefattar någon dödlig avsikt, är Clonazepam och Rivotril notoriskt kontraindicerade för svår
andningsfel.
”Människor med andningssvårigheter kommer att få injektioner av en potentiellt dödlig produkt,
vars användning i detta medicinska sammanhang absolut måste undvikas. "Det är i bästa fall farligt och därefter konstituerande för brottet att äventyra andras liv eller dödsfall (med en försvårande omständighet av förmedling), i värsta fall kriminellt - vilket uppenbarligen är fallet i ett sådant
sammanhang" (Dr. Nicole Delépine , Dr. Joseph Hardy).
Detta innebär att de, för att lindra utsatta personer som "sannolikt kommer att påverkas" av Covid19 (därför med andningsbesvär, tack vare SARS), kommer att injiceras på instruktioner från den
verkställande med produkter som påverkar döden genom kvävning . Vi betonar att dödshjälp inte är
tillåten i Frankrike (eller Sverige), men att mord (avsiktligt mord med avsikt) är straffbart med livstids fängelse, och att medbrottslingen straffas med samma straff som den huvudsakliga förövaren.
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Medverkan består av provokationshandlingar, instruktioner och hjälpmedel och hjälp. Hänvisning
till ett dekret skyddar inte gärningsmännen och medbrottslingarna från brottmål. Både brottsligt och
moraliskt är detta ingen annan än mord.
Många vårdgivare har gått emot direktiven. Detta dekret avsett att godkänna injektioner av Rivotril
undertecknas av premiärminister Edouard Philippe och hans hälsovårdsminister Olivier Véran. I
samma riktning var det tydligt att en "triage" fungerade utan att patienter över 70 år hade lagts till
intensivvård på sjukhus i Ile-de-France (se källor). Det inkriminerande ARS [regionala hälsovårdsverket] Ile-de-France-cirkuläret citerar "svåra val och prioriteringar i nödsituationer" samtidigt som
man betonar principen om ett beslut om antagning baserat på "ålder (särskilt beaktad för COVIDpatienter)". När det gäller USLD och vårdhem hänvisar dokumentet till ett "kollegialt beslut att inte
tillåta intensivvård".

Uppenbarligen "i ett sammanhang av förbud mot besök" åtnjuter den sjukhusägda äldre patienten inte längre skyddet av sin familj, och beslutet att leva eller dö är föremål för "ett kollegialt beslut" med "konceptuellt stöd" från ARS Ile-de-France.
Även om vi uppfattar "politiska tal" under dessa oratoriska effekter förstår vi fortfarande dess betydelse. Och dess effekt. Många andra bestämmelser tenderar i samma riktning som dekretet som rekommenderar injektioner av RIVOTRIL till patienter som "sannolikt kommer att infekteras med
SARS-CoV-2-viruset" vars kliniska tillstånd motiverar det, därför a priori i ett tillstånd av andningsbesvär och även när RIVOTRIL "bör inte användas i fall av svår andningssvikt" (kontraindikationer, se Vidal).
Dekret nr 2020-293 av den 23 mars 2020 som föreskriver de allmänna åtgärder som är nödvändiga
för att hantera epidemin av covid-19 inom ramen för hälsotillståndsstatus
· Kapitel 7: bestämmelser om tillgänglighet av läkemedel Artikel 12-3
· Skapad genom dekret nr 2020-360 av den 28 mars 2020-art. 1 "II.
- Genom undantag från artikel L. 5121-12-1 i folkhälsolagen kan läkemedelsspecialiteten Rivotril
® i injicerbar form ges ut till 15 april 2020 av detaljhandelns apotek för hantering av patienter som
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drabbas av eller sannolikt kommer att påverkas av SARS-CoV-2-viruset vars kliniska tillstånd motiverar det vid framläggning av ett recept som innehåller orden "Recept utanför WMA [World Medical Association] inom ramen för covid-19". "Vid förskrivning av läkemedel som avses i första
stycket som inte omfattas av deras godkännande för försäljning, ska läkaren följa undantags- och
övergångsprotokollen som å ena sidan gäller hantering av dyspné och å andra sidan den palliativa
hanteringen av andningsbesvär, upprättat av det franska samhället för ackompanjemang och palliativ vård och publicerat på dess webbplats.
"För information, SFAP: s webbplats:
www.sfap.org/system/files/propositions_therapeutiques_dyspnee_asphyxie_covid.pdf
Detta protokoll föreskriver en injektion av bensodiazepiner: för att lugna patienten, "injicera det
medföljande sedationsprotokollet" och "efter episoden, ta tid med familjen och vårdgivarna".
Hur elegant sägs sådana saker! Vissa människor är verkliga mästare inom eufemismens konst. Broschyren för RIVOTRIL publicerad av VIDAL behöver ingen ytterligare kommentar:

Kontraindikationer för RIVOTRIL
Detta läkemedel ska inte användas i följande fall: svår andningssvikt

KLARA OSAMMANHÄNGANDE ÅTGÄRDER SOM LÄMNAR OSS ATT UNDRA
I detta skede av vår undersökning kan vi inte utesluta eller ignorera det faktum att detta virus och
tillhörande vaccin skapades för att minska befolkningen och för att engagera folk i ett program
för elektronisk livskraft.
Nu när vi har kommit till "ut ur karantän", är det nu frågan om att skicka barn tillbaka till förskolor
och skolor, även om risken är tillräcklig för att upprätthålla stängningen av anläggningar som besöks av allmänheten (biografer, restauranger ). Detta är inkonsekvent.
För om återkomsten till skolan nu presenteras som "frivillig" (efter skrik från föräldrarna) är det
ekonomiska trycket starkt eftersom Arbetsministeriet har sagt att föräldrar måste fortsätta att dra
nytta av delvis arbetslöshet "ett intyg som visar att skolan är stängd eller inte rymmer ett barn".
Återupptagande av klasser, är därför inte obligatoriskt utan mandat.
För att bättre sprida viruset i familjer?
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Att slå oss där det gör ont?
I ett sådant sammanhang, om lagar hittills var garant för en viss "social fred", kan civil olydnad nu
mycket väl vara den enda vägen till frälsning.

14. ANALYS
Efter avslutad forskning vill utredningsgruppen som genomförde denna studie med övertygelse bekräfta att detta virus inte verkar vara av naturligt ursprung och att det är osannolikt att dess spridning är oavsiktlig med tanke på säkerhetsprotokollen kring P4-nivå laboratorier.
Dessa faktorer måste påpekas eftersom de är fyllda med konsekvenser när det gäller det svar de innebär, både när det gäller förebyggande och behandlingsvägar som vi har kunnat identifiera. Även
hanteringen av krisen av WHO gör oss förvånade.
Med detta sagt verkar virulensen av allvarliga fall av Covid-19 vara relaterad till en cytokinchock
(eller cytokinstorm eller cytokinfrisättningssyndrom), vilket är en överdriven produktion av cytokiner utlöst av en patogen och som tar formen av en allvarlig inflammatoriskt svar i immunsystemet.
Detta är ett olämpligt, skadligt och i allmänhet dödligt svar utan korrekt behandling.
Enligt rapporter resulterar denna explosiva inflammation i generaliserad venös trombos embolism,
huvudsakligen lung. Det är därför absolut nödvändigt först och främst att förhindra smitta genom
förebyggande åtgärder, sedan - i avsaknad av någon officiell behandling hittills - genom förebyggande användning av naturliga kosttillskott som är kända för sin antivirala aktivitet (minskning av
viral belastning), antibakteriell (risk för samtidig infektion, misstänkt roll av Prevotella), blodförtunnande (trombos), och särskilt antiinflammatorisk och reglerande av immunsystemet (cytokinchock).
När det gäller medicin är det vanligt att effektiva antivirus och antibiotiska behandlingar tillhandahålls långt innan en svår patologi leder till att patienten tas till intensivvård och orsakar irreversibel
kroppsskada för att minska virusbelastningen tidigt och för att kontrollera möjlig bakteriell saminfektion (vilket innebär att intyg om att behandlingar som ges sent är ineffektiva är intellektuellt oärliga).
Den officiella rekommendationen från WHO i synnerhet att inte använda antiinflammatoriska läkemedel i fallet med någon som drabbats av Covid-19 är mycket tveksam, för att inte säga kriminell,
med tanke på den bevisade förekomsten av en cytokinchock. Den madagaskiska regeringen använder framgångsrikt, mot råd från WHO, ett "mirakel" -drog, "Covidorganics" som utvecklats av Malagasy Institute for Applied Research (IMRA).
Detta läkemedel, baserat på kända lokala medicinalväxter (som artemisia), gjorde det möjligt för regeringen att avsluta låset i Madagaskar. Det kommer dock inte att finnas tillgängligt i Frankrike för
att avsluta hälsokrisen, direktören för ARS de la Réunion (belägen 800 km från Madagaskar) efter
att ha angett att det är "ett strategiskt beslut" och att detta beslut togs av det franska ministeriet av
hälsa, efter flera månaders tester ", National Academy of Medicine bekräftar denna ståndpunkt genom att "utfärda en varning".
CT-eteriska oljor av artemisia (artemisia vulgaris, artemisia arborescens) finns inte i lager i Frankrike och deras försäljning är reglerad. Det är emellertid välkänt att naturen ignorerar abstrakta ekonomiska och administrativa hinder och vanlig muggurt (Artemisia vulgaris) är en flerårig växt som
finns i nästan alla regioner i Frankrike.
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Således, vid en tidpunkt då "försiktighetsprincipen" kan tyckas vara utvidgande och under omständigheter där naturliga behandlingar därmed finner en ny legitimitet, finns det fortfarande vissa kosttillskott tillgängliga: såsom CTEO:erna från Ravintsara eller Saro, som också har sitt ursprung i
Madagaskar och vars antivirala egenskaper är kända.
I detta skede noterar vi att det finns effektiva naturliga behandlingar som finns tillgängliga från
hyllan mot COVID-19, särskilt:
- Eteriska oljor (aromaterapi)
- Grön lera (och magnesiumklorid)
- Quercetin.
Frågan som för närvarande uppstår bland forskare är huruvida viruset försvinner från kroppen när
patienterna har ”botats” och symtomen har försvunnit eller om det förblir lurat för att fredligt samexistera med människokroppen, som andra virus gör.
Med risken, som professor Montagnier tydligt har varnat oss för, att den patogena kraften hos detta
mycket komplexa virus, som verkar ha gynnats av framstegen inom molekylärbiologin, väcks av generaliseringen av 5G-mobiltelefonantenner över hela Frankrike. Dessutom tycktes upptäckten att
bakterier av släktet Prevotella (närvarande i tarmarna) innehålla sekvenser av SARS-COV-2-viruset, som om viruset hade infekterat bakterierna, vilket kunde förklara de signifikanta variationerna i
virusbelastningen från ett test till ett annat i samma person, som om viruset gömde sig någonstans.
Hypotesen som framträder är att viruset infekterar bakterierna som sedan blir virulenta och orsakar
ibland dödlig inflammation. Hypotesen blir desto mer trolig när vi lär oss att infektioner som involverar Prevotella redan är kända för att orsaka andningssymtom, inklusive akuta. Är det därför som
antibiotikabehandlingar (makrolider + C3G eller azitromycin kombinerat med hydroxikoroquin) är
effektiva mot infektionen?
Såvida Dr. Christian Tall Schaller argumenterar (i motsats till Pasteur-dogmen som den moderna
medicinuppfattningen bygger på) är inte virusteorin helt fel? Kan det vara så att det här bara är en
informationsenhet, budbäraren och inte orsaken, en enkel larmsignal som passerar från cell till cell
för att varna för en överhängande fara (vilket skulle förklara att närheten till en mycket giftig 5Gantenn orsakar numret av budbärare att explodera och utlösa ett katastrofalt immunsvar)?
Och att man bara behöver fasta för att avgifta sig själv och leva hälsosamt i en värld där livet inte är
vår fiende ...
Om fasta är ett viktigt vapen för vår immunitet verkar detta virus faktiskt existera och vara av
konstgjord tillverkning.
I slutändan, om detta virus verkligen tillverkades i laboratorium med avsikt att drastiskt minska
världsbefolkningen - som vi tror fallet är efter vår undersökning - och sannolikt kommer att förvärras av användningen av ett "vaccin" aktivt främjat av Bill Gates å ena sidan och å andra sidan
genom exponering för 5G-strålning (från vilken det kommer att vara nödvändigt att skydda sig
själv) eller till och med genom sprutning i luften (chemtrails), är det inte orimligt att tro att meddelandet det sänder till celler och bakterier är inte alls naturligt men utformades exakt i laboratoriet för att allvarligt störa immunförsvaret och driva det för att våldsamt attackera kroppen.

SKILLNADEN MELLAN CONTRAILS OCH CHEMTRAILS
En contrail är ett kondensspår; den är kort och försvinner snabbt efter flygplanets passage. En
chemtrail är en sprutning av kemiska eller nanopartiklar av tungmetaller (barium, aluminium) eller virus som kvarstår efter att flygplanet passerat. Chemtrail bildar vanligtvi sett galler, sedan
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spåren bildat en smutsig slöja över jorden.
Enligt Dr. Andy Kaufman, en MIT-alumn, är hela det här bara en stor rökridå.
Han jämförde fotografier av exosomer och vad som presenteras som ett fotografi av COVID-19 och
indikerar att de två bilderna är identiska i alla avseenden. Samma gäller för genomet, vilket är absolut detsamma. Han drar slutsatsen att officiella organ (främst WHO) medvetet informerade medicinska myndigheter och forskare för att förmedla ett exosom, som är en naturlig organism i organismen, som ett nytt virus.
När en cell i människokroppen upplever stress eller en toxisk situation, lossnar exosomer sig och
fäster vid receptorerna i andra celler: detta är ett varningsmeddelande.
Dr Kaufmans anslutning till MIT, som är nära kopplad till de eugeniska avsikter som för närvarande
är i spel, övertalar oss dock att vara försiktiga innan han antar hans hypotes. Enligt vår uppfattning
existerar viruset faktiskt, det är av konstgjord tillverkning (även om ett visst mysterium inte kan uteslutas som anhängarna av exosomavhandlingen antyder).
Men rädslan som omger viruset är farligare än själva viruset: rädslan möjliggör upprättande av bestående totalitära strukturer, drönare som stöd, det "obligatoriska" vaccinet inklusive ett chip, som
kommer att införas under täckning av en nödsituation och som kommer att vara många gånger farligare än själva viruset.
Avsikten att minska världens befolkning är verklig. Men enligt våra källor är Covid-19 bara den första salven: de medel som kommer att användas kommer å ena sidan att vara massvaccination,
mänsklighetens "flis" (som har börjat och som "eliterna" nu öppet diskutera), och å andra sidan installationen av 5G-antenner, sedan slutligen sprutning av nya virus från luften (du får inte lämna
hemmet!).
Under nedstängningen fick operatörerna faktiskt rätt att installera sina antenner efter behag, utan
alla regler.
”Viruset” är bara där för att testa våra reaktioner, starta en befolkningsminskning som börjar
med de mest ömtåliga befolkningarna - se blodbad i vårdhem - avleda uppmärksamheten och
förhindrar att misstankar om dödlighet riktas mot 5G-teknik genom fokus på en pandemi.
"Viruset" är särskilt användbart för att införa liberticidala lagar och för att avleda uppmärksamhet
från elektromagnetiska vapenprovningar på befolkningar, till exempel i Lombardiet, New York,
Wuhan, Paris och Grand-Est-regionen i Frankrike. Och den fruktansvärda lungskador som orsakats
av dessa 5G-antenner, som tillfälligt dykt upp till full effekt, skulle således tillskrivas "COVID-19".
Bortsett från de direkta offren för dessa exponeringar mot elektromagnetiska vågor, har statistiken
för "pandemin" förvrängts helt, vilket motiverar åtgärder enligt "hälsovårslagar" som motsvarar
konfiskering av de offentliga friheterna och, mycket värre, motiverar regeringens beslut för att förkorta lidandet av äldre patienter genom injektioner av ökända dödliga ämnen (även om detta inte
öppet anges, vet alla vårdgivare) att "undvika att tränga i intensivvårdssängar" i en tid av hälsotillstånd.
Om detta bekräftades skulle det naturligtvis vara ett brott mot mänskligheten. Den mest avskyvärda någonsin begåtts. Enligt vår åsikt är detta bara början på en pågående operation. Vi gick ut för
att ta reda på hur man skyddar befolkningar från viral lunginflammation som en försiktighetsåtgärd
och - inför den allmänt observerade dåliga förvaltningen och kaoset - som en botande åtgärd genom
att sammanställa en lista över de naturliga medel som är tillgängliga för allmänheten.
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Det tog inte lång tid innan flera fall av "inkompetens" (såsom den uppenbara bristen på masker och
screeningtest, inklusive för vårdgivare vars bekymmer har diskuterats mycket) tog på sig övertoner
för beräkning som strävar efter totalitarism. Mer än en av våra utredare blev chockade av regeringens ståndpunkter, särskilt med avseende på det plötsliga förbudet mot behandlingar som klorokin
(som har funnits på marknaden i 70 år utan att någonsin vara problematisk) och Ibuprofen.
WHO och de nationella medicinska myndigheterna uttalade om teorin om lunginfektion att det var
absolut nödvändigt att inte ta antiinflammatoriska läkemedel, samtidigt som de betonade att "ingen
behandling rekommenderades hittills" för att behandla en "pandemi" som media sådd panik över.
ger ett dagligt antal dödsfall.
Men mycket snabbt började feedbacken från frontläkare strida mot de officiella rekommendationerna. De förkunnade att de hade "bambus" och att lungkatastroferna de behandlade "inte hade något
att göra med den virala lunginflammationen de hade varit beredda att behandla". Dessa läkare, synliga chockade, känslomässiga och upprörda över vad de presenterade som en avsiktlig destabilisering av räddningstjänster av ett "medicinskt paradigm som visar sig vara falskt" (sic) varnade för att
de störningar som hittades var snarare en "huvudsakligen lung, generaliserad venös trombos "orsakad av en cytokinchock, det vill säga en dödlig hyperinflammation efter en välkänd explosiv reaktion i immunsystemet.
Många frontlinjeläkare - som förbjöds att förskriva för första gången i historien - började använda alternativa behandlingar (som professor Raoult från Marseille: azytromycin + hydroxiklorokin) - men dessa konfiskerades omedelbart av en regering som agerade av globalister i
ett "hälsotillstånd".
Ändå hade staden Marseilles, som gynnades av införandet av denna behandling, ett litet antal dödsfall, vilket gjorde de "medicinska myndigheternas" beslutsamhet att diskreditera professor Raoult
desto mer inkongroa, för alla att se. Men utöver läkemedelslaboratoriernas vinstmotiv och intressekonflikter, fanns det en annan motivation?
Under den här tiden fortsatte motsägelsefull information att nå våra utredare trots avstängningen
och det visade sig att de franska frontlinjeutövarna lyckades bota sjukdomarna med hjälp av antiinflammatoriska medel, antikoagulantia och kombinerad administrering av 2 antibiotika (till exempel
Dr. Paliard-Francos behandling av makrolider + C3G).
Italien behandlade också patienter med antiinflammatoriska medel, antikoagulantia och antibiotika
och bekräftade både de amerikanska och franska observationerna i frontlinjen, vilket stred direkt
mot WHO: s och den franska regeringens rekommendationer att inte ta antiinflammatoriska läkemedel. Vårdgivarnas observationer att inga patienter med reumatoid artrit (därmed behandlade med
antiinflammatoriska läkemedel) hade tagits in av sjukhusvården fortsatte att öka och bekräftades av
våra egna observationer.
Vid denna tidpunkt blev det svårt att inte ge förtroende för de offentliga anklagelserna om korruption mot WHO (vars inställning verkligen verkade vara mycket konstig) och särskilt mot dess direktör, notoriskt kopplad till ledande personer som aktivt främjar ett "vaccin" ännu inte existens men
som "snart skulle vara redo".
Medan WHO också pratade om detta vaccin, framställt som oumbärligt "i avsaknad av en rekommenderad medicinsk behandling", varnade UNESCO i en publikation på 276 sidor om förekomsten
av vacciner som bryter mot reglerna för politisk etik och innehåller invasiv nanoteknik.
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Under samma tid fångade ledtråden av Prevotella vår uppmärksamhet, som en tarmbakterie som
används av viruset för att kamouflera sig själv och orsaka en cytokinchock. Publiceringen av 2013
års Nobelpris i medicin belyste förekomsten av exosomer, ett slags utväxt som lossnar från celler i
en "stress" -situation för att bära ett varningsmeddelande genom att fixera sig på receptorerna i andra celler.
Liksom virus tycktes dessa exosomer därför vara "informationsenheter". Men förekomsten av exosomer, ett känt immunfenomen, motsäger inte förekomsten av ett virus (även om vi tillåter viss
förvirring mellan dessa två element).
En annan nobelprisvinnare, professor Montagnier (2008), varnade för att detta virus utan tvekan var
av laboratorietillverkning, att frekvenser skulle kunna påverka dess struktur och att exponering för
5G-mobiltelefonantenner i synnerhet gav det en ökad patogen effekt. Professor Montagnier - som
professor Raoult före honom - attackerades omedelbart för att diskreditera honom, vilket inte var
tillräckligt för att släcka vårt intresse, väckt av det faktum att det fanns 10 000 5G-mobilantenner i
Wuhan, staden som presenterades som ursprunget till "pandemin ".
Intressant nog verkade kartan över "pandemin" och kartan som visar placeringen av 5G-antennerna mycket överlappa, åtminstone i Wuhan och Lombardiet. I Frankrike hade regeringen synligt utnyttjat nedstängningen och nödlagstiftningen för att ge operatörer rätt att installera 5G-antenner utan alla regler.
Denna katastrofåtgärd, som uppenbarligen var avsedd att fortsätta för evigt (utan hänsyn till folkhälsan) tycktes vara lika inkonsekvent som direktiven om att inte ha äldre på sjukhus, förbjuda behandling som kan bota dem i vårdhem men tvärtom tillåta administrering av injektioner avsedda att
lindra deras lidande, men som i verkligheten anses dödliga och notoriskt kontraindicerade för andnings-störningar.
Denna planerade eutanasi var desto mer oroväckande eftersom den ägde rum i ett sammanhang av
auktoritär pensionsreform, som kontroversiellt stöddes bakom kulisserna av finansinstitutioner
(Jean-Pierre Delevoye, högkommissionär för pensioner, som avgick efter avslöjandet av hans kopplingar till IFPASS (Institut de formation de la profession de l'assurance eller Institute for professional insurance training), en sektor med ekonomiskt intresse för reformen).
Således var det omöjligt att inte märka att "försiktighetsprincipen" faktiskt varierade beroende på
omständigheterna och fallet med "pandemin" tycktes vara full av intressekonflikter och korruption.
Information om Dr. Andy Kaufmans arbete, tidigare av den berömda MIT och USA:s hälsovårdsministerium, fanns under vår uppmärksamhet (förutom de alternativ som läkare ifrågasatte - kanske
med rätta - virusens roll i vilken patologi som helst. och beskriver dem som "en informationsenhet
och inte orsaken"), som säger att viruset som är ansvarigt för COVID-19 inte finns och att det som
presenteras som sådant är ingen annan än exosomen som nämns ovan (vilket är ett varningsmeddelande, en produktion av cellen inför ett toxin (gift, rädsla, elektromagnetisk strålning).
Han uppger att han gjorde en jämförelse mellan fotografierna som tagits med ett mikroskop och respektive genom och säger att dessa jämförelseelement är identiska i alla avseenden. Statistiken är
därför förfalskad på grund av ett RT PCR-test vars känslighet kan justeras till önskat resultat - med
andra ord kan det göras att säga vad som helst. Men Dr. Kaufmans karriär och anknytning till MIT
tenderar att minska hans trovärdighet. Vi upprepar att viruset är verkligt för oss, även om allt i det
kaos som genereras av människorna bakom "pandemin" skapas allting.
Förekomsten av vissa - sällsynta - atypiska symtom i landskapet som våra utredare betraktar, eller
till och med några dödsfall hos poliser som var särskilt utsatta (och inte försågs med masker), och
förekomsten på vissa ställen av stora lungkatastrofer (som t.ex. Wuhan, New York, Lombardiet och
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till och med Paris) som rapporterats av läkare i chocktillstånd verkar obestridliga.
De områden där "pandemin" är mycket patogen (cytokinchocktyp) verkar dock korrelera med 5Gtornets installationsområden, vilket mycket väl kan bekräfta hypotesen om driftsättning av tester i
linje med avsikterna från initiativtagarna till dessa tekniker att "höja 5G till en frekvens på 60
GHz".
Således skulle patienter som lider av fruktansvärda lungskador, beskrivna av oroliga akutläkare (se
videor från Dr. Kyle-Sidell och i Frankrike de av Dr. Alain Scohy och Dr. Gilles Besnainou)
vara offer mindre av något virus än för fullskalningstest av ett elektromagnetiskt vapen, designat
och använt som en del av en omfattande plan med flera mål, och som skulle öka dess patogena
kraft.
Det "virus" vi har undersökt är faktiskt bara en del av en storskalig operation som kombinerar biologiska vapen och strålningsvapen, stödda av en rök-och-spegelsoperation, som är orkestrerad av en
notoriskt korrupt WHO, vilket har bidragit till sådd förvirring bland leden. av vårdgivare och
vars instruktioner och rekommendationer är faktiskt den motsatta av observationerna och rekommendationerna från räddningsarbetare på fältet.
Om det enligt CBRN [kemisk, biologisk, radiologisk, kärnkrafts] terminologi verkar vara ett "krig",
som presidenten i Frankrike upprepade gånger har sagt, kan det mycket väl vara att det inte är en
uteslutande biologisk konflikt, men ett kombinerat biologiskt och radiologiskt krig. Ett krig mot
folk I själva verket, i det fallet och efter karantänen, den "andra vågen" - om den andra vågen finns
(uppfyller återupptagande skolor detta mål, när det är oförenligt med att hålla restauranger stängda
på grund av en fortsatt risk?) hotar att bli ännu mer dödlig, helt enkelt för att 5G-antennerna som installerats genom list under nedstängningen kommer att vara på plats, och vissa betonar att patogena
"vacciner" då kommer att vara redo och applikationer från luften sannolikt kommer att återupptas
för att sprida nya biologiska ämnen.

SLUTSATSER
Slutsatsen är oundviklig att uppenbara inkonsekvenser och oförklarliga "lakuner" ogiltigförklarar
den officiella teorin och att hanteringen av den lika inkonsekventa "hälsokrisen" verkar vara en
förevändning för en totalitär global övertagande.
Det som förefaller oss vara både ett biologiskt och elektromagnetiskt krig som stöds av en omfattande "rök-och-speglar" -operation maskerar onekligen massiv korruption i hjärtat av WHO och
de mest oundvikliga avsikterna. Om förekomsten av ett virus inte alls kan uteslutas, och om därför "förebyggande åtgärder" måste fortsätta att tillämpas till slutet av hälsokrisen, är det onekligen ett elektromagnetiskt krig som verkar bakom denna rökskärm, som sår förvirring bland medicinsk personal och sjukhuspersonal.
Det är påvisbart att många antenner installerades tack vare nedstängningen utan att oroa sig för
"försiktighetsprincipen", trots att detta annars citeras allmänt, särskilt för hobblande medicinsk
behandling. Även om tekniker som [de jonosfäriska värmarna] HAARP [US] eller SURA [ryska]
omedelbart kommer att tänka på, är 5G-installationer, både markbundna och luftiga (Elon Musks
satelliter i låg jordbana), helt klart en del av detta "totala krig" projekt.
Det är omöjligt att inte märka likheten mellan lungskador som observerats av alla akutläkare i
samband med COVID-19-epidemin och skadorna orsakade av användningen av ett elektromagnetiskt vapen, förutom permanent huvudvärk, ökande trötthet, brännande känslor i lungorna, trombos och förlust av känslighet för lukt och smak, som också nämns som symtom på COVID-19.
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I förhållande till detta rapporterar Dr. Jeremy K. Raines, en auktoritativ elektromagnetisk fältingenjör, att signaler används av människokroppen för att reglera dess processer och varnar för att
externa elektromagnetiska signaler allvarligt kan störa denna process. Utan tvekan till att störa
immunförsvaret. Dessutom avspeglar avsikten att införa en global kryptovaluta, ett vaccin med
nanochip och ett subkutant elektroniskt chip tydligt totalitära krig. Men även om det har fastställts att industriell verksamhet (gruvaktivitet, olje- och gasutvinning, geotermisk) i vissa fall
kan orsaka jordbävningar, har ingen undersökning utförts om jordens reaktion på den massiva användningen av 5G-teknik.
Sedan 5G-tester som genomförts med godkännande av ARCEP [fransk tillsynsmyndighet för
elektronisk kommunikation och tjänster] har ovanliga jordbävningar - snart glömda - orsakat
skakningar i Frankrike, särskilt i november 2019, och kommuner har förklarats befinna sig i undantagstillstånd. Om vi l ägger till detta det faktum att solutbrott - som anses vara nära korrelerade med vulkanaktivitet - är sådana att alla elektroniska system plötsligt inte fungerar, kan det
trollkarlslärlingsspel som vissa internationella aktörer inom industri och finans engagerar sig i,
kan leda oss till en mycket osäker framtid.
Hur som helst, är 5G-deltagandet mycket misstänkt i den nuvarande hälsokatastrofen, antingen
när det gäller exponering för sådan elektromagnetisk strålning som har starkt potentierat virusets
patogena kraft eller i termer av Prevotella-bakterien som orsakade cytokinchocken, eller i termer
av att den virala episoden av "COVID-19" bara är förberedelsen för en mycket större gemensam
operation, i kombination med en rökskärm för att dölja storskaliga tester av detta elektromagnetiska vapen, för kriminella ändamål som återstår att klargöra.
REKOMMENDATIONER
Utredningsgruppen förespråkar formellt inrättandet av en permanent "CBRN-studiegrupp", som
syftar till att studera biologiska agenter och patologisk elektromagnetisk strålning, i syfte att ge
befolkningen medel för att skydda sig från eventuell utbredd användning av 5G-teknik som en
gång är på plats och uppnådd hög effekt, skulle oundvikligen leda till blodbad, särskilt om de
kombineras med patogena injektioner i vaccinform och flygsprutning (chemtrails) av endokrina
störare eller virala medel.
Således, även om dödsfall orsakade av COVID-19 kunde ha förstärkts genom 5G-försök som
ökat virusets patogena styrka, kunde omvänt dödsfall orsakade av en plötslig kraftökning från
5G-antenner ha tillskrivits COVID-19.
Efter femtio dagars utredning och när det gäller riskstudie rekommenderar utredningsgruppen att
en brådskande analys utförs av en hotstudiegrupp på:
· Den sociologiska effekten av Covid-19-pandemin på medborgerliga friheter och ekonomi
· Innehållet i det obligatoriska vaccinet som förbereds, inklusive närvaron av nanoteknik (elektroniska marker och befolkningskontroll)
· Det avsedda avskaffandet av den fysiska valutan och dess inverkan på medborgerliga friheter
(befolkningschip, som redan har börjat i Europa)
· Inverkan på medborgerliga friheter och hälsa av den utbredda utplaceringen av 5G och HAARP
och SURAs utplacering och exakta roll
· Chemtrails exakta karaktär och deras mål: tungmetaller som hormonstörande ämnen (aluminium, barium), sprutning av etniska virus
· Risken för intercommunal kollisioner som ett verktyg för att förstöra nationer
· Risken för världskrig (utbredd CBRN-konflikt).
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För enskilda individer rekommenderar utredningsgruppen att individer utvecklar sin autonomi
(naturlig vattentäkt i närheten, mat, grönsaksträdgård, kycklingkooperativ, bikupor för dem som
kan, eteriska oljor, grön lera, quercetin), inte tänka på ett vaccin som skulle föreslås för oss inom
ramen för "pandemin" (lagen förbjuder behandling utan informerat medgivande från patienten),
att de avstår från operativa 5G-installationer och akta dig för flygsprutning (chemtrails), som kan
återupptas efter nedstängningen: människor ska då inte gå ut.
Om vi l ägger till detta i risken för interkommunal kollision uppmuntras vi till att destabilisera
och förstöra nationalstater i syfte att leda människor mot icke-vald och totalitär global styrning,
liksom riskerna med CBRN-konflikter, kan den framtida situationen mycket väl kräva avsevärd
vaksamhet och solidaritet, i en anda av broderskap och komplementaritet. Vissa människor verkar ha bestämt sig för att öppna Pandoras ask.
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Serge Monast CIA, Vaccins, médecine militaire expérimentale & cristaux liquides (Hades éditions
(2 novembre 2016)) Dr Gilles Besnainou: Traitement du coronavirus: la lumière au bout du tunnel
Webite: Jade Recherche Website: WHO – World Health Organization
Mani UV, Desai S, Iyer U. Studies on the long-term effect of spirulina supplementation on serum lipid profile and glycated proteins in NIDDM patients. J Nutraceut 2000;2(3):25-32. Study mentioned in: Natural Standard (Ed). Herbs & Supplements - Spirulina, Nature Medicine Quality Standard.
Haut Conseil de la santé publique – COVID-19 : Avis sur la prise en charge des cas confirmés d'infection au virus SARS-CoV2 du 5 mars 2020 concluant « qu'en état actuel des connaissances, l’utilisation des corticoïdes est déconseillée en cas d’infection à COVID-19, et ce quelle que soit la sévérité de la présentation clinique. (High Council of Public Health-COVID19: information on the
management of confirmed cases of infection with Sars-CoV2 virus of 5 March 2020 concluding
"that at the current stage of knowledge, the use of corticosteroids is not recommended in case of infection with COVID-19, regardless of the severity of the clinical presentation.)
Dominique Emilie, Marc Humbert Et Pierre Galanaud 1 Avril 2000 Pour La Science N° 270 Orage
de cytokines : quand le système immunitaire s’emballe (on cytokine storms) In March 2020, the results of an small-scale observational study were published: Effective Treatment of Severe COVID19 Patients with Tocilizumab London Real – David Icke Work of Professor Raoult, IHU of Marseilles – la Timone
Statements of Professor Sandro Giannini of Bologna (Italy): New fact? Reason for coronavirus lethality is heart problem not lungs, says Italian doctor. Statements of Dr. Kyle-Sidell, emergency
doctor in New York: 'Life-saving' ventilators are 100 destroying coronavirus patients' lungs, doctor
says Dr Cameron Kyle-Sidell, who was treating critically ill coronavirus patients at Maimonides
Medical Center in New York, says "Covid-19 is not a pneumonia and should not be treated as one"
Protocol of Dr. Sabine Paliard-Franco: COVID-19 Thread 4/12/2020 (French Doctor Reports Success with Anti-inflammatory, Antibacterial Macrolide Drug Therapy). Video: Dr. Tall-Schaller:
Alerte: toute la vérité sur la Covid19. (Warning: the truth about Covid-19)
Statements of Professor Luc Montagnier, Nobel Prize in Medecine, 2008. Observation of endosomes and exosomes, Nobel Prize in Medicine, 2013: Randy Schekman: How human cells secrete
small RNAs in extracellular vesicles Theory of Dr. Antoine Béchamp on microzymas (cited by Dr
Alain Scohy): Antoine Béchamp`s Pleomorphism Recorded in Human Blood.
Video: Marion Sigaut: « L'OMS, la reine et les enfants ». (WHO, the queen and the children) WHO
Michael Ryan: Taking away your children. Press Release N° 208. 31 May 2011. IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans.
WHO: Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019nCoV) infection is suspected: interim guidance, 28 January 2020 Santé Magazine: Test de dépistage
au coronavirus : quel test pour qui ? remboursé ? où ? (Coronavirus test: What test for whom?
Reimbursed? Where?) David Icke: The Coronavirus Conspiracy: How COVID-19 Will Seize Your
Rights & Destroy Our Economy
Le Parisien: Coronavirus : trois médecins généralistes pensent avoir trouvé un possible remède
Chloroquine : la visite surprise du président Macron au controversé professeur Raoult (Three general practitioners think they have found a possible remedy – Chloroquine: President Macron’s surpri-
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se visit to the controversial Professor Raoult) Covid-19 Explications 3 par Gilles Besnainou Orl
Wikipedia: Prevotella.
AFP Factuel: Non, ce n'est pas la bactérie Prevotella qui tue les patients du Covid-19 (No, it’s not
the Prevotella bacteria that is killing Covid-19 patients) Le Monde: Coronavirus : des bactéries intestinales, les « Prevotella », sont-elles les véritables responsables du Covid-19 ?. (Coronavirus:
“Prevotella” intestinal bacteria – are they really responsible for Covid-19?)
Capital: Des antennes relais vont-elles être installées partout en France pendant le confinement?
(Are mobile phone antennas going to be installed everywhere in France during the lockdown?)
Capital: La 5G est-elle dangereuse ? Une commission internationale rend son avis (Is 5G dangerous? An international commission gives its opinion)
WHO International Agency for Research on Cancer: IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields As Possibly Carcinogenic To Humans, 31 May 2011 Notre-Planete.info: Réseau 5G :
quelles conséquences et bénéfices ? (The 5G Network: What are its Consequences and Benefits?)
5G et contre-vérités: Au-delà des conflits d'intérêts, la réalité sur les connaissances scientifiques actuelles sur la technologie 5G (Beyond conflicts of interest, the reality of the current scientific knowledge about 5G technology) ARRA: Ondes et tumeurs : des preuves évidentes (Waves and tumours:
obvious proof) Electrosmogtech: Hyperconnectivité.
Trustmyscience.com: Le déploiement de la 5G représente-t-il un risque pour la santé humaine ?
Changement de comportement de rats exposés à la 5G. (Does the deployment of 5G pose a risk for
human health? Change in behavior of rats exposed to 5G.)
PRIARTEM: Riverains d’antennes-relais : ADN en danger L’exposition chronique à faible dose aux
rayonnements de la téléphonie mobile endommage l’ADN (Living next to mobile phone masts:
DNA in danger. Chronic exoposure to low-dose radiation damages DNA)
Groupesantecolmar.net: Un expert en radiation prévient que la 5G est une catastrophe mondiale (An
expert on radiation warns that 5G is a global catastrophe) Robin des Toits: Effets cumulatifs des
champs magnétiques sur les ruptures de la chaîne ADN - Lai et Singh - 2004 (Cumulative effects of
electromagnetic fields on DNA breaks)
Stop Linky Var Est: La 5G en Italie Stop Linky Var Est: 5G : Quel rapport avec le coronavirus? (5G:
What is the connection with Coronavirus?)
Les Echos: Milan se rêve en capitale européenne de la 5G (Milan celebrates being the European capital for 5G)
Groupesantecolmar.net: Effets biologiques des ondes magnétiques. Effets des CEM sur les 101 organes incluant la thrombose. Bibliographie. (Biological effects of electromagnetic radiation. Effects
of electromagnetic fields on organs, including thrombosis.)
Magda Havas: More than 2000 Documents prior to 1972 on Bioeffects of Radio Frequency Radiation
Ciel Voilé: Effets biologiques des ondes électromagnétiques : plus de 2000 publications avant 1972
(Biological effects of electromagnetic waves: more than 2,000 publications before 1972) AIMSIB:
L’explication sur la thrombose qui va vous en boucher un coin (Explanation on thrombosis, which
is going to block part of you [?]) Ivan Budnik and Alexander Brill. Trends Immunol. 2018 Aug;
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39(8): 610–623. doi: 10.1016/j.it.2018.04.010 Immune Factors in Deep Vein Thrombosis Initiation
Iranian Red Crescent Medical Journal: Frequent Convulsive Seizures in an Adult Patient with COVID-19: A Case Report
Jeanice Barcelo: Is the “Coronavirus” actually radiation sickness? Ludovic Joxe: Scandal in space:
Why we must act now Malaria business: les laboratoires contre la médecine naturelle ? (Laboratories against natural medicine?)
Reportage de France 24. L'OMS préconise l'interdiction de la plante qui guérit (l'Artemesia) :
derrière cette interdiction reprise par la France et la Belgique, l'intérêt financier des laboratoires
pharmaceutiques, qui ont fait de la malaria un « business ». Pourtant, l'Artemisia n'est ni une drogue, ni toxique. (The WHO recommends banning the plant that heals (Artemisia): behind this prohibition taken up by France and Belgium, is the financial interest of pharmaceutical laboratories, who
made malaria a “business”. Despite Artemisia being neither a drug nor toxic.)
https://www.youtube.com/watch?v=fLCLcsaCl98
Conversation recorded secretly between two journalists accredited at the White House Collapase of
the world economy for a Covid-19 mortality rate of between 0.1 et 0.3%, equivalent to that of seasonal flu (compared to a mortality rate announced by the WHO of 3.4%)
ARTE: Tous surveillés - 7 milliards de suspects. (Everyone Monitored: 7 Billion Suspects. Congress
informed of unreliable technology: false matches found. Facial recognition in the service of lethal
weapons. Orwellian universe in place in China: a camera for every 2 inhabitants. Incitement to misrepresentation. Mobile phone and "smart" electricity consumption data used to monitor populations
("Investigate Family”).
ChemtrailsFrance.com: Épandage de produits chimiques dans l'atmosphère: on vous trompe, on
vous ment. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. (Spraying of chemicals in the atmosphere: you are being tricked, you are being lied to. You can’t say that you didn’t know.) ChemtrailsFrance.com: Restaurer la qualité de notre environnement. (Restore the quality of our environment)
Collective Evolution: Pilots, Doctors, & Scientists Tell The Truth About Chemtrails / GeoEngineering
France. National Assembly. Question published in Journal 12/11/2013. Question No. 42050 National Assembly on chemtrails. "Officially these trails are considered as traces of condensation left by
the aircraft, but the scientists who have studied the issue point to the fact that the condensation
trails are identifiable at high altitudes of the order of 10,000 metres and that these are rapidly absorbed, while chemtrails appear at lower altitudes of between 2,000 and 5,000 metres and fade very
slowly. Some put forward the hypothesis that the spraying of chemicals is causing respiratory diseases in overflown populations and that the aircraft concerned are military aircraft without any possible identification.”
Video: La vérité cachée des chemtrails. (The hidden truth about chemtrails) 3 Normandie: Inondations du Var : questions sur un drame. (Floods in Var: questions about a drama)
France2: Envoyé spécial. L'air des avions est-il toxique ?. 26 avril 2018. (Is the air in planes toxic?)
Incident of toxic fumes in commercial aircraft, emergency landing in Vancouver. Staff and passengers hospitalized. Captain's testimony.
107th Congress. 1st Session H.R. 2977. To preserve the cooperative, peaceful uses of space for the
benefit of all humankind by permanently prohibiting the basing of weapons in space by the United
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States, and to require the President to take action to adopt and implement a world treaty banning
space-based weapons. 2 October 2011. Mention of chemtrails. Analytika: Dossier : Filaments aéroportés. (Airborne filaments) Presence of endocrine disruptors, heavy metals and high levels of aluminium, barium and strontium. European Parliament. Parliamentary questions. 10 May 2007. E2455/07. Written question by Erik Meijer (GUE/NGL) to the Commission: Aircraft condensation
trails which no longer only contain water but cause persistent milky veils, possibly due to the presence of barium and aluminium.
Pilotes, scientifiques et docteurs dénoncent les Chemtrails en Californie. (Pilots and doctors 102
condemn chemtrails in California.) Special session on chemtrails at Mount Shasta.
https://www.qwant.com/?q=chemtrail%20filament&t=videos
Activist Post. Catherine Frompovich. Chemtrail Source Material Finally Unveiled. Le Monde: Les
traînées blanches des avions contribuent au réchauffement climatique. (White trails from planes
contribute to global warming)
Pilots' forum discussing chemtrails Geoengineeringwatch. US website on chemtrails. ClimateViewer: Geoengineering and Weather Modification Exposed. The most extensive research on Geoengineering and Weather Modification experiments worldwide, with articles, maps, and timelines to
fully expose the hidden
Ciel Voilé. French website on chemtrails. Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques. French website on chemtrails.
Avis du Haut Conseil de la santé publique (COVID-19) du 5 mars 2020 : prise en charge des cas
confirmés évaluation, maladies transmissibles, sécurité du patient, sécurité des pratiques, stratégie
et prospective, SARS-CoV-2, phase épidémique, pneumonie sévère, essai clinique, réanimation
LCI. "Certains tests sérologiques ont 40% de faux négatifs" : pourquoi sont-ils si peu fiables ? (Certain serological tests have 40% false negatives: why are they so unreliable?) Medisite: Tests du Coronavirus Covid-19 (sérologique, PCR, TDR) : qui peut se faire dépister ? (Covid-19 Coronavirus
tests (serological, PCR, RDT): who can get tested?) Home schooling. Conseils pour l'école à la maison. (Tips for home-schooling) The lockdown shows that two hours of work are enough and there is
really no need for a whole day of schooling.)
Home Schooling: Considering homeschooling this September? Here's everything you need to know
about the practical steps to take. French.China.org.cn. Le laboratoire P4 de Wuhan : la coopération
médicale sino-française. (The P4 laboratory in Wuhan: Sino-French cooperation) Fréquence Médicale. Pr Luc Montagnier : le coronavirus serait issu de la recherche. (Prof. Luc Montagnier: the coronavirus is the product of research)
Huffington Post. Le covid-19 échappé d'un labo de Wuhan? Les États-Unis enquêtent. (Did the coronavirus escape from a laboratory in Wuhan? The United States is investigating) Courrier International. Chiffres.À Wuhan, personne ne croit au bilan officiel des décès du Covid19. (Numbers. In
Wuhan, no one believes the official tally of deaths from Covid-19)
Nperf. 3G / 4G / 5G coverage map, Italy. Wikipedia. COVID-19 pandemic in Italy. UNESCO. Nanotechnologies, Ethics And Politics. Publication of 256 pages freely available on UNESDOC citing
the disturbing aspects of vaccines containing nano-chips and liquid crystals that can affect human
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behaviour, without concern for political ethics.
BiometricUpdate.com. ID2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines.
VacTruth.com. India Holds Bill Gates Accountable For His Vaccine Crimes. Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus
Bill Gates Calls For National Tracking System For Coronavirus During Reddit AMA
Science Alert: An Invisible Quantum Dot 'Tattoo' Could Be Used to ID Vaccinated Kids. Il devient
fluorescent lorsqu'on pointe un smartphone : demain, un carnet de vaccination sous la peau ? (It becomes fluorescent when you point a smartphone at it: tomorrow, a vaccination record under the
skin?)
Smithsonian Magazine: This Spiky Patch Could Invisibly Record Vaccination History Under Skin
Mail Online: Now that's micromanaging! Company has allegedly implanted MICROCHIPS in 80
employees in the past year so they can scan their hands to access the building, sign in to their computers and even purchase snacks.
Mail Online: Would YOU let your boss implant you with a microchip? Belgian firm offers to turn
staff into cyborgs to replace ID cards.
Video: Bill Gates - Population Reduction @ TED 2010. "Now if we do a really great job on new
vaccines, health care, reproductive health services, we lower that [the population] by perhaps 10 or
15 percent," he said in a 2010 TED (Technology, Entertainment, Design) conference. The Truth
Seeker: Bill Gates’ Former Doctor Says Billionaire ‘Refused to Vaccinate His Children’.
U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2013: Implementing a transparency and accountability policy
to reduce corruption: The GAVI Alliance in Cameroon. On the corruption of GAVI. U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2013: La corruption dans le secteur de la santé (Corruption in the health
sector) International Union for Conservation: Global Corruption Report
Did Bill Gates' Ted Talk In 2015 Predict The Dangers Of Coronavirus Pandemic? Bill Gates predicted a coronavirus-type outbreak in a Netflix doc (Picture: Netflix/Reuters) Bill Gates predicted a coronavirus-style pandemic would sweep the population in a Netflix documentary ...
Mail Online: Bill Gates predicted a coronavirus-like outbreak - down to it starting at a Chinese market - in 2019 Netflix documentary show 'The Next Pandemic'. Coronavirus Nigeria: COVID-19: Africa May Be In Danger of 10 million Death “Bill Gate”. Video: China's banks get cash 'quarantined'
to fight coronavirus outbreak. The Star: Biosensor chip under your skin to monitor health Thousands Of Swedes Are Inserting Microchips Under Their Skin New American: RFID Implants: The
Benefits vs. the Dangers.
New American: RFID Implants: The Benefits vs. the Dangers. Subcutaneous chips: the ultimate
danger for humanity (French) La puce sous-cutanée pour humains (Subcutaneous chips for humans)
Medical info chip implanted in family's arms. 2002
Patrick Wood. Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation. 2014. VeriChip
Corporation is a subsidiary of Applied Digital Solutions, the company that commercializes the Verichip. Trovan is a European company that also commercializes subcutaneous microchips for humans. Prison Planet On 11-05-2001 04:09 pm Ben Taylor (bct6853@arkansas.net) posted: The Microchip that you are making reference to is what is called a Trolley Transponder (ltd) and operates
at about 6-9 megahertz and higher! It can be directly referenced on the World Wide Web
(WWW=666). I will give you the "Hyperlinks" at the end of this message! This microchip has se-
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cretly been used for about 20-30 years! US army personnel began receiving the mark in their right
hand back in the early 80's, not by choice! The Marine Corp. began to utilize the Microchip heavily
during the Persian Gulf War! They would generally implant the chip during Immunization! The Microchip is about the size of the tip of a #3 pencil lead and very small, some are larger! It is listed on
the Military Personnel Immunization Card! Now to create a society of people who will wear this
mark they must create a situation where people are required to wear "The Mark" and this situation
will be for National Security purposes! Example people receiving immunization against "Anthrax,
Smallpox, and many other bio-chem terrorisms! Also airports have begun using the transponders
both in the cockpit and on passengers before boarding a flight!
La micropuce implantable à l’être humain (...): 1ère Partie : Aperçu Général : Technique et fonctionnement ((The implantable microchip for the human being: General overview: technology and
functioning)
Etoiles.com. La micro-puce sous cutanée. (The subcutaneous chip) Vers la société du contrôle total
et de la surveillance permanente. Publié le 30 avril 2008 par bbsky network. (Towards a totally controlled and permanently surveiled society) Implants, puces et transhumains. (Implants, chips and
transhumans) Technocracy News. Transhuman Quest: AI Chips Implanted In Brain.
L’Usine Digitale. Mais à quoi l'implantation sous-cutanée d'une puce NFC ou RFID peut-elle bien
servir ? (But what could implanting an NFC or RFID subcutaneous chip be used for?) British Companies Are Implanting Microchips in Their Employees. It's a convenient way to deal with security,
but it raises privacy concerns. 2018.
Capital. Ces entreprises qui implantent des puces électroniques dans leurs salaries. (These businesses that are implanting electronic chips in their employees) Artemisia College. Micro-puces implantables: la menace ultime pour l'humanité. (Implantable microchips: the ultimate threat to humanity.)
A point of no return for a totalitarian state. Document discusses in particular mind control (microwaves).
Gizmodo. Germans Deny Patent For GPS/Poison Microchip. Germany refuses to patent a Saudi invention of microchips that can release cyanide by remote control. Microchip implants: the ultimate
danger for humankind. 2013. Cyanide-equipped RFID chip developed in Saudi – Germany denies
most evil patent ever. Germany has declined to patent a cyanide-equipped RFID chip developed in
Saudi Arabia. From German publication The Local: A Saudi Arabian inventor has filed for a patent
on a potentially lethal science fiction-style human tracking microchip, the German Patent and Trademark Office (DPMA) told The Local on Friday. But the macabre innovation that enables remote
killing will likely be denied copyright protection. “While the application is still pending further paperwork on his part, the invention will probably be found to violate paragraph two of the German
Patent Law – which does not allow inventions that transgress public order or good morals,” spokeswoman Stephanie Krüger told The Local from Munich. The patent application – entitled “Implantation of electronic chips in the human body for the purposes of determining its geographical location” – was filed on October 30, 2007, but was only published until last week or 18 months after
submission as required by German law, she said.
Les véritables dangers de la micro-puce RFID sous-cutanée et son fonctionnement (données de
2013). (The real dangers of subcutaneous chips and how it functions (data from 2013))
Wikipedia. Adrenaline is a hormone and neurotransmitter also known as epinephrine. Wikipedia.
Neurotransmitters. Neurotransmitters are chemical messengers that transmit a message from a nerve cell across the synapse to a target cell. The target can be another nerve cell, or a muscle cell, or a
gland cell. They are chemicals made by the nerve cell specifically to transmit the message.
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Covid-19, vaccin et 5G sont les armes de la guerre mondiale de l'ultra-élite contre les peuples...
(Covid-19, vaccines and 5G are weapons of world war of the super-elite against the peoples) Makia
Freeman. The Freedom Articles. 5G Danger: 13 Reasons New Millimeter Wave Tech Will Be a Catastrophe for Humanity. 2019. Wikipedia. Clonazepam. Contraindications: Coma; current alcohol
abuse; current drug abuse; and respiratory depression.
Radio Shalom. Dr. Hardy. [Translator’s note: Dr. Hardy is clearly very distressed about a decree permitting the use of Rivotril (a vasodilator) with old people in care homes suffering from problems
breathing. From 29 March 2020, doctors in France were permitted to prescribe injectable Rivotrol
to patients with Corona as a palliative – in other words, to patients with respiratory problems who
were not going to be given treatment. But it was restricted by decree in 2011/2012 for the very reason that – in oral form, when it was given for pain control - it was known to cause respiratory failure and only certain doctors were allowed to prescribe it, with its use falling 85% thereafter. Thus,
expressly permitting its use during the “Corona crisis” by decree would ensure that patients would
die within 12 hours. Dr. Hardy: “I personally as a doctor, as a Jew, I am devastated.” Note: Rivotril
(clonazepam). Clonazepam belongs to the class of medications called benzodiazepines. In general,
benzodiazepines are used as a sedative or to decrease seizures or anxiety. Clonazepam is used to
treat seizure disorders. It helps by slowing the activity of the nerves in the brain (i.e., the central
nervous system). Who should NOT take this medication? Do not use clonazepam if you: … have
severe breathing problems.]
RT France. Fin du chômage partiel pour les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école?
(End of partial unemployment pay for parents who refuse to send their children to school?). Back to
school is voluntary but obligatory. Sputnik News. Oui, les hôpitaux ont bien procédé au «tri» des
patients. (Yes, the hospitals did conduct a triage of patients.) A week after the first revelations about
the recommendations of the health authorities to "strongly limit" the admission to resuscitation of
the "most fragile people", the Canard Enchaîné (satirical magazine in France) returns to the charge
after the denial of the ministry. The document in question does exist and Sputnik analysed it: it leaves little room for doubt. "In a public hospital in Ile-de-France – documents in the possession of the
Canard attest to this – no patient over 70 years of age was admitted to the hospital during the six
most critical days of the crisis. A "triage" that no one seems ready to assume responsibility for today…” The observation made by the Canard Enchaîné is unmistakable. A week after its revelations
about the existence of a "circular" dated 19 March that "suggested strongly limiting the admission
to intensive care of the most vulnerable people", the Canard puts another chunk of it in its edition
of April 29, in response to the denial of the Ministry of Health. … Did Olivier Véran and his administration hope to get away with it? On the eve of the publication of this official reaction in the columns of Figaro, the satirical weekly wondered about the impact of this famous "circular" on a possible "worsening of the epidemic's record for older patients". With supporting figures from the Paris
Public Assistance, the author of the paper pointed out that in the space of a fortnight – starting on
March 21 – the proportion of patients over 75 and over 80 in intensive care departments collapsed,
going respectively from 19% to 7% and from 9% to 2%, while at the same time the epidemic "exploded in these high age groups.”
Sputnik News. Rivotril: «euthanasie hors-cadre» ou «ne pas laisser souffrir quelqu’un pleinement
conscient»? (“Off-the-books euthanasia" or "not letting someone fully aware suffer?”)
Sputnik News. Le gouvernement a-t-il fermé l’accès des salles de réanimation aux «personnes les
plus fragiles»? (Did the government close access to intensive care units to “the most vulnerable
people”?) A decree authorizing the use of Rivotril for Palliative Care in Ephads [care homes] and at
home has prompted controversy: does it promote the euthanasia of patients with Covid-19? The
ethical rules governing the use of this molecule exist, but can they still be respected in the context
of an acute health crisis? Doctissimo website. Nigelle. Essential oil.
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Les bienfaits des graines de chia et comment les cuisiner (Benefits of chia seeds and how to cook
them) Armstrong Economics. Bill Gates has been controlling WHO. Le mécanisme de l’infection
par le Covid-19 (The infection mechanism of Covid-19)) NY ICU Whistleblower - Dr Cameron
Kyle Sidell Covid-19 : Traitement au macrolides du Dr Sabine PALIARD-FRANCO, le rapport disparu (Dr. Sabine Parliard-Franco’s macrolides treatment – the report that disappeared) Videos explaining the mechanism of hypoxia and discussing the efficiacity of differents treatments by Tadeusz Narowcki (French). Coronavirus : à l’hôpital de Vannes, l’oxygène à haut débit évite des intubations. (Coronavirus: in the Vannes Hospital, high-flow oxygen prevents intubations.) Example of
a much more effective and non-fatal therapy in Vannes, France. COVID-19: Attacks the 1-Beta
Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism

AVDELNINGEN FÖR ICKE SPECIALISTER (VAR OCH EN)
Silvano Trotta interviews Professeur Christian Perronne on his new book: Y’a-t-il une erreur qu’ILS
n’ont pas commise? (Is there a mistake that THEY have not made?)
Thierry Casasnovas Revue Néosanté Santé Corps Esprit Nexus Magazine Bill Gates Crosses the Digital Rubicon, Says ‘Mass Gatherings’ May Not Return Without Global Vaccine PC Magazine:
What is Contact Tracing?
Call for public tenders: tear gas purchases: Acquisition d'aérosols lacrymogènes au profit de la police nationale et de la gendarmerie nationale L’OBS. L’Etat commande de nouveaux LBD à deux
PME françaises. (The State orders new ball throwers [?] from two French small and medium-sized
enterprises) Two tenders were awarded to French SMES to provide defensive ball throwers for police defence. The Incorrectibles. Interview with Idriss Aberkane : "L'exécutif a du sang sur les mains"
- Les Incorrectibles (French) (“The executive has blood on his hands" )
Shelter in Place with Shane Smith & Edward Snowden Mail Online: Ross Clark: Neil Ferguson's
lockdown predictions are so dodgy that you wouldn't even ask him what day Christmas is on Monitoring deaths in Europe: EuroMOMO Bill and Melinda Gates Foundation Bill Gates: The Incredible
Scam Behind His Foundation Children’s Health Defense: Here’s why Bill Gates wants indemnity…
Are you willing to take the risk? Coronavirus: The Smoking Gun Edward Snowdon: Globalists rolling out Coronavirus architecture of oppression, because they fear the people Wikistrike: Bill Gates
à deux pas de la prison : le milliardaire rattrapé par ses plans diaboliques
(Bill Gates a stone's throw from prison: the billionaire trapped by his diabolic plans) Whitehouse
petitions. We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity. Created by C.S. on April 10, 2020 Cathy O'Brien talks about
Mind control (MK-ULTRA) Cathy O’Brien is the author of the book entitled “Trance-formation of
America”. New World Order + MK-ULTRA = Covid19? (Nouvel ordre mondial + contrôle mental
= Covid 19 ?) (English and French)
PDF. Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era. Zbigniew Brzezinski. Footnote
on p. 28. “As one specialist noted, "By the year 2018, technology will make available to the leaders
of the major nations a variety of techniques for conducting secret warfare, of which only a bare minimum of the security forces need be appraised. One nation may attack a competitor covertly by
bacteriological means, thoroughly weakening the population (though with a minimum of fatalities)
before taking over with its own overt armed forces. Alternatively, techniques of weather modification could be employed to produce prolonged periods of drought or storm, thereby weakening a na-
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tion's capacity and forcing it to accept the demands of the competitor" (Gordon J. F. MacDonald,
Space," in Toward the Year 2018, p. 34). Wikipedia. Zbigniew Brzezinski. Adviser to several American presidents: Carter, Reagan, Bush, Obama. Le Monde Diplomatique. Yves Florenne. La révolution technétronique. 1971. Une société hautement contrôlée – Zbigniew Brzezinski. (A Highly Controlled Society).
It remains to be seen whether we want this highly controlled society. It will certainly be much more
difficult to impose in Greece, where the population – predominantly Christian – has long made the
link between the “bar-code” (with the three bars 6/6/6), the “biochip 666 American Veterinary Identification Device AVID” and other “Biochip 216” (216 = 6x6x6) and the Revelation of John of Patmos, chapter 13, verse 18, on “the mark of the Beast” ... Video. Pharmaciens en colère ? Ils se réveillent maintenant ? (Angry pharmacists? Are they waking up now?)
Book: CIA, Vaccins, Médecine militaire expérimentale & Cristaux liquides. (CIA, Vaccines, Experimental Military Medicine and Liquid Crystals). November 2016. Serge Monast. Experiments and
drugs tested by the CIA under the Bluebird, Artichoke, MK-Ultra and MK-Delta projects, vaccinations almost forced by propaganda followed by epidemics of all kinds, control of thought and behaviour, liquid crystal technologies – among others –, medical and military experiments, "programme
of control of the Will" through visual waves (television and cinema), and through electromagnetic
waves (microwave and concentrated electricity) in such a way as to cause in you a confusion of
mind and a permanent lethargic state, etc. This "dossier" will help you understand just how little
you are informed (especially about "medical manipulations"). No one can deny, not only the evidence of the collapse of the economy and the global grouping of international bodies, but also, that this
war is currently taking place in three distinct forms: economic war; electronic war; medical war.
The Information Superhighway (e-Commerce) was established in the United States and announced
by President Clinton in Washington on 26 October 1993. This programme was defined in a document as a "government control" tool – for the government – to help it achieve absolute control. This
means: an "electronic record of the population "within which all businesses and individuals will be
counted and perceived as "economic units". With this programme now in place, the government
knows absolutely everything about you to the point that "individual freedom" and "privacy" have
completely disappeared. The introduction of this system will also allow the complete disappearance
of cash since it will become, for all practical purposes, completely useless in the commercial exchanges of tomorrow. The "direct control of individuals" for political purposes, depends above all
on the need to put people's minds and brains to sleep in order to paralyse them in their ability to reflect, think and react... The best of all possible worlds ... [Ironic reference to Voltaire’s Candide]
Needless to say, this dossier is totally "explosive"... A real collection of evidence and official documents proving the author's words. "Even if my life is in danger because of the dissemination of information like this, yours is even more so because of ignorance of the same information." Serge
Monast
LewRockwell.com. Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as “Spanish Flu”? 15 November 2018. Sciences Avenir. Un tout petit peu d'ADN suffit pour
faire des cristaux liquides. (A tiny bit of DNA is enough to make liquid crystals.) All those who
seek to understand how life began on Earth, how it emerged from the primitive soup of organic molecules, will surely be captivated by these beautiful pictures, published this week in the journal
Science. Not (only) for their aesthetics but because they indicate that any small fragments of DNA
are capable of assembling to form liquid crystals in a solution. …
Les vaccins à venir… Conférence-Débat avec le Dr Guy Londechamp. (Upcoming vaccines ... Conference and debate with Dr. Guy Londechamp. 10 February 1996 (near Périgueux). The goal is not
to scare but to raise a number of questions. There are more questions than answers! We will address
three aspects: (a) Animal experiments and transgenic breeds, (b) The likely impacts of vaccines and
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(c) Liquid crystals. … There is research on what are called liquid crystals. DNA is a liquid crystal,
modulable in its structure. It works like a computer. One wonders if the techniques currently developed in veterinary medicine for animal identification (subcutaneous injection of transponders = microcomputers identical to liquid crystals) would not be applied to humans! These transponders, based on an external electromagnetic influence, would make it possible to act on the cellular level that is, unknowingly – with either transmitters, television antennas or satellites. That is, techniques
of mass actions on people, with a cellular antenna that shortcircuits individual consciousness. There
are journalists who are very serious about the issue, particularly in Quebec and the USA. (cf. the
dossier "Vaccinations, Experimental Medicine and liquid crystals" by Serge Monast, journalist, P.
O. Box 177, MAGOG-Quebec. J1X3W8. Canada.) You could imagine this business of antennae on
a cellular scale a bit like a microcomputer or a TV antenna, which captures information and retransmits it into images. Except this is information X. Maybe it's science fiction. Unless science fiction
is already far behind reality (the latest news of 107 May 2002 announces the official implantation
of human identification transponders, containing searchable medical data with an appropriate decoder!...) There is indeed a multinational, (cf. Serge Monast, op. cit.) TEXAS INSTRUMENTS,
which is developing transponders injected into animals that are currently used for animal identification on the entire planet. Millions and millions of transponders are already in place. We can code in
it all the genetic characteristics of the animal, as well as other information we might need, such as
its vaccinations, ingested food, etc. The Quebec journalists have associated the use of transponders
and this research and work on liquid crystals. Especially since everyone was pushed to get vaccinated against meningitis, when it was not a problem of primary importance, and a special protocol was
used for that. All vaccination teams were asked to complete a very specific questionnaire containing a list of about 20 possible complications. However, this vaccine is presented as harmless in our
country. But there would be a lot of possible complications with them, hence the boxes of the questionnaire to be completed and especially with regard to: - shocks, collapse ... Everything necessary
for a possible resuscitation was prepared nearby (prepared syringes) ... - and demyelinating diseases. If it is such an innocuous vaccination, why have these centres been asked to have such stringent
conditions and these exceptional safety and observation measures? It should also be noted that whole populations in northern Canada were forcibly vaccinated against hepatitis B without explanation,
without even parental permission. There were a number of deaths among the children, but no explanation has been provided. Deliberate violations of individual liberty, bodily harm with death, but no
supporting documentation for the need to do this, no explanation (cf. Médecines Nouvelles No. 77,
2nd semester 1995. p. 79/80: "HVB and MSIN Vaccinations".) Why is there so much pressure for
this vaccination, which compared to cancer, malnutrition, etc. does not seem to be a public health
problem? Especially when we know that 90% of Hepatitis B patients heal spontaneously in a few
weeks, that the complications affecting the remaining 10% will be felt over 10 to 30 years (chronic
hepatitis and liver cancer) without being able to eliminate other factors in the responsibility of the
disease. And that the Africans have a plant (desmodium ascendens) that treats all acute viral or toxic hepatitis very quickly, without any toxicity!... (a plant that is also available in France). Given all
this, the most important question arises: Are we not injecting people - with the Hepatitis B vaccine not only the proteins of the virus capsule, but also other information, probably liquid crystals (synthetic DNA loops), enabling people to be programmed from the outside at a given time, not necessarily right away? But the device would be in place. Jacqueline Bousquet is helpful here in reminding
us that the mechanism of human cellular mitosis works thanks to the cellular centriole that is analogous to liquid crystals. Ultimately, the problem is whether technological advances are sufficient to
have an accurate knowledge of the DNA model to inject, in order to control consciousness? And it
is very difficult to know exactly what is in these vaccines… The media is already full of opinions
about physical money being responsible for contagion, and suggesting using only digital currency:
Reader’s Digest. Should People Stop Using Cash in a Post-COVID-19 World? Express. Coronavirus
contagion warning: Scientists discover infection can spread through cash International Business Times. Coronavirus Update: Can You Catch COVID-19 From Handling Cash? USA Today. Can cash
carry coronavirus? World Health Organization says use digital payments when possible
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It is beyond doubt that at the end of the “pandemic”, decisions will be made so that money is virtual
only, supported by an electronic chip, and that even the bank card along with its “contaminating”
keyboard will be declared obsolete and vectors of contagion. The only possible solution is what
everyone will conclude: the technology has long been prepared, and the main players (PositiveID
corporation and ID2020) are not hiding it. Wikipedia. Microchip implant (human) (Verichip) Implantable Chip Approved for Medical Records. FDA Clears First Implantable Microchip for Human
Use. 2004 Human Microchipping, The Benefits And Downsides. We need to think about who really
benefits from human microchipping. 2017. Makia Freeman. Nanochips and Smart Dust: The Dangerous New Face of the Human Microchipping Agenda. 2017. L’Express. Verichip.
USA Today. Who needs an implanted microchip when there's an app for that? 2019. Popolize22.
The true dangers of the subcutaneous microchip. The extreme dangers of neural chips and brainchips seem self-explanatory. Now, let’s get back to the subcutaneous chips. This new technology
has multiple risks: (A) Dangers for privacy: (B) Dangers for liberties and human rights; danger of
being spied on, tracked and repressed: (C) Dangers for your health: (D) Mind control dangers: (E)
Birth control danger: (F) Danger of using the chips as a lethal weapon: The subcutaneous microchip
is a liberticide weapon of enslavement for peoples and for the individuals; it is also the result of a
worldwide conspiracy and of secret projects that were prepared for us for more than 35 years!
Digital Angel, un espion sous la peau (Digital Angel, a spy under the skin) Wikipedia. Digital Angel Digital Angel. (French) Wikipedia. Microchip implant (human) Peter Koenig. Agenda ID2020:
The Diabolical Agenda within the Agenda. “Genetically Modified Humanity” Barcode Technology
and 666 Wikipedia. Microchip implant (animal) AVID. [Hindi] 666 BIOCHIP (RFID, Microchip)
kun nhi lagana? [Something about “the mark of the beast”] Biochip Technology - A Gigantic Innovation
It will be noted that, far from merely serving as a support for a virtual currency and being able to influence the behaviour of the carrier, the subcutaneous electronic chip (like all RFID technologies) is
also a locator beacon, serving to permanently locate its carrier (the grid of mobile phone antennas
covering the country is already in place). This can be seen with the decision taken by France to authorize the tracing of patients’ journeys and meetings during the pandemic, as China did.
Franceinfo. Coronavirus : quatre questions sur l'exploitation des données téléphoniques pour lutter
contre l'épidémie (Coronavirus: four questions about the use of telephone data to combat the epidemic) Mail Online. Is there a secret Covid tracker on your phone? New feature suddenly pops up on
Android and iPhone handsets - without anyone installing it Government Technology. Kansas Uses
Cellphone Location Data Tool to Track COVID-19 Forbes. COVID-19 Phone Location Tracking:
Yes, It’s Happening Now—Here’s What You Should Know
Human Rights Watch. Mobile Location Data and Covid-19: Q&A. Human Rights Watch is particularly concerned about proposals for the use of mobile location data in the Covid-19 response because the data usually contains sensitive and revealing insights about people’s identity, location, behaviour, associations, and activities.
Forbes. Yes, Apple/Google COVID-19 Tracking Is Now On Your Phone—Here’s The Problem Forbes. COVID-19’s New Reality—These Smartphone Apps Track Infected People Nearby Mail Online. European network providers including Vodafone, Deutsche Telekom and Orange agree to hand
over mobile phone location data to the EU to help track the spread of the coronavirus Decree No.
2020-360 of 28 March 2020, supplementing Decree No. 2020-293 of 23 March 2020 prescribing
the general measures necessary to deal with the Covid-19 epidemic in the framework of the state of
health emergency (NOR: SSAZ2008744D, published in JORF [Journal of the French Republic] No.
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0077 on 29 March 2020, text No. 11), which was taken on 28 March 2020 to allow any doctor to
give an injection of Rivotril to elderly people "likely to be affected" by the SARS-CoV-2 virus, without the advice of another doctor, without the consent of the patient or family, and without the supervision of an examining magistrate – this being done under the pretext of an emergency situation.
(The Government of François Legault hopes to encourage pharmaceutical companies to settle in
the province by offering them access to the medical data of the people of Quebec)
Le Monde. (Kenya and Malawi, test zones for the under-the-skin vaccination record.) American
engineers have developed a marking and vaccination encapsulated in nanoparticles.
Shedding light on the crisis: (French) Whether this virus was created in the laboratory and
disseminated voluntarily or accidentally is not the point: crisis management conceals a global
plan for a hidden agenda of population control with a universal income (central banks are
private and "debt" feeds these elites). People don’t trust the media (in the hands of finance and
properties of large groups), which is generating confusion, major researchers are speaking
out... A key to understanding how deceived doctors have been and how our "elites" have done
everything to promote the spread of the virus …
Video: Dr Gilles Besnainou : Traitement du coronavirus : la lumière au bout du tunnel. (Treating
Coronavirus – light at the end of the tunnel.) Confiné à vie ou nouveau monde? (Quarantined for
life or new world?) Mika Denissot. World Economic Forum. Covid Action Platform for Global Governance. Video: Celeste Solum | World Economic Forum: Covid Action Platform for Global Governance - great awakening
“When are we going to wake up, become aware of what is happening and organize ourselves to oppose this vaccine – not by a revolt that will only add to the chaos – but by a real inner revolution, by
which we will imagine and give shape to a new world as we wish to see it? We have the power, because we are creators.” (Anton Sarthès)
Agenda 21: The Plan to Depopulate the World by 2030. Lukas Magnuson. 2017. Video: Laura Eisenhower - Divine Union and Spiritual Oneness protect us from global threats Coproduire la monnaie pour changer le monde (Co-produce money to change the world) [Covid-19] Chine, Corée du
Sud, Allemagne... Comment les applications de "tracking" se déploient dans le monde ([Covid-19]
China, South Korea, Germany … How tracking applications are being deployed around the world)
Lésions de l'ADN, cancers du cerveau : 434 médecins et 900 professionnels de la santé belges sonnent l’alerte sur la 5G (DNA damage,
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BILAGA
BILAGA 1
CORONAVIRUS GEOPOLITIK
Intervju med Valérie Bugault

"Mitt i en oöverträffad global kris erbjuder Strategika dig insikter från analytiker och tänkare som
är erkända inom deras expertisfält. Vi ställde var och en av dem en rad frågor som behandlar olika
aspekter av denna verkliga civilisationskris och dess politiska, geopolitiska och sociala konsekvenser. Den första som svarar oss är Valérie Bugault. Valérie Bugault är doktor i privaträtt från Panthéon-Sorbonne University och advokat. Sedan 2009 har hon upphört med sin verksamhet som advokat för att ägna sig åt att sprida resultaten av henne omfattande forskningsarbete för allmänheten.
Idag är hon analytiker inom geopolitiken (ekonomisk, juridisk och monetär) och föreläsare. Hennes
forskningsämnen är institutioner - nationella och internationella - valuta, affärsverksamhet, juridik
och den globala ekonomins funktion.
Hon är författare till fyra böcker, nyligen utgivna av Sigest:
· "Du nouvel esprit des lois et de la monnaie", co-written with Jean Rémy, published in June 2017.
· "La nouvelle entreprise", published in July 2018
· "Les raisons cachées du désordre mondial", collection of articles, published on 30 March 2019.
· "Demain dès l'aube... Le renouveau", published in September 2019.
Strategika. Människor läser mycket motsägelsefull information från olika källor eller vårdpersonalens åsikter. Vad tror du är den faktiska verkligheten i denna pandemi?
VB. Som vår vän Lucien Cerise säger, måste vi skilja mellan observerbar verklighet i den verkliga
världen och berättelsen om de fakta som sprids. Här är vad han säger, verbatim:
"I Frankrike, och i större utsträckning i väst, utgör coronavirushälsokrisen ett praktiskt fall av socialteknik och styrning genom kaos. Vi finner samma struktur som med" terroristhotet: en blandning
av real och fiktion, kombinerat med två välkända stratagems som är:
1. Den pyromaniska brandmannen.
2. Karpman-triangeln.
På den verkliga / fiktiva mixen, som lyfts fram i sin sista bok av professor Raoult - som gör sig till
en tillfällig lärjunge av Jean Baudrillard: anhängare av "alla riktiga" har fel, anhängare av "all fiction" har fel.
Exempel: det är inte för att den "officiella versionen" av Coronaviruskrisen är falsk, att det inte
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finns någon epidemi; på samma sätt är det inte för att den "officiella versionen" av terrorattackerna
är falsk att attackerna inte äger rum.
Händelser äger rum, och det är den förklarande berättelsen som är falsk, inte händelserna själva.
Analys av den aktuella krisen avslöjar också tillämpningen av teknikerna för den pyromaniska
brandmannen och Karpman-triangeln, det vill säga rollspelsförföljaren / offret / räddaren.
Makt gör att krissituationen kan hända, eller till och med hjälper den att hända, målmedvetet
eller av misstag. I verkligheten intar därför makten platsen för pyromanen, därför förföljaren.
Sedan, när krisen väl har hänt och pågår, presenterar makten sig som räddaren, som därför kommer
att rädda oss från den kris som den arrangerade sig själv, som en brandman som släcker elden efter
att ha tänt den själv.
Vi står inför en slags global kognitiv dissonans eftersom vi får en eller flera partiella (i bästa fall),
motstridiga och / eller felaktiga officiella förklaringar om de fenomen vi står inför, som förhindrar
att vi förstår hela fenomenet.
I verkligheten liknar den metod som följts vid täckningen av denna koronaviruskris den som allmänt åläggs oss för att styra intellektuella processer: en sekvensering (eftersom ordet nu är modernt) eller en uppdelning av kunskap, ett slags fordism som tillämpas på alla områden av kunskap.
Till detta läggs ett annat fenomen, partitionering och isolering av befolkningar: det medicinska samfundet associerar väldigt lite eller inte alls med andra samhällen, var och en kvar i sin egen sfär på
grund av hur samhället är organiserat. Således är observationerna och de liv som vissa leder mer eller mindre stängda för observationerna och de liv som andra lever, deras enda kontaktpunkter är det
(direkta eller indirekta) sättet de konsumerar.
Således får vi olika feedback från olika källor: vårdpersonal, internationella organisationer och olika länder runt om i världen. Andra informationskällor är inneboende i strukturen för vår egen regering (förordningar, lagar, etc.). Ytterligare andra informationskällor kommer från så kallade oberoende medier, som helt eller delvis motsäger de tidigare källorna ...
I slutändan, för att kunna förstå det, behöver du bara ordna fakta i ärendet. det betyder att du behöver klassificera och kontextualisera fenomenen; och naturligtvis måste denna klassificering vara
lämplig. I följd har vi: det plötsliga uppkomsten av ett virus i Kina, ett land som historiskt har upplevt denna typ av virus.
Sedan rapporterar en serie alarmistiska nyheter om det resulterande blodbadet. Sedan sprider sig
självklart viruset över hela världen när vi får reda på att Världsbanken (som jag inte längre presenterar) hade planerat "pandemispecifika hopp" redan 2017.
Sedan nedstängdes en befolkning över drabbade länder och oräkneliga befolkningar, påstås för att
bekämpa spridningen av nämnda virus. Medan de "döda" staplar upp och sjukhustjänster bokstavligen kvävs under denna tillströmning av människor som ska upptäckas eller behandlas. Allt detta inträffade i ett mycket speciellt geopolitiskt sammanhang där Kina, nu en mogen ekonomisk makt, allierade sig med rysk militärmakt för att motverka Amerika och företagets hegemoni.
Men det som saknas i den här bilden är nyckeln: sedan början av 1900-talet har USA och dess allierade inte styrts av vad jag kallar ett politiskt fenomen, som representerar det gemensamma intresset,
utan av en kartell av företag som leds av de största globala investeringsbankerna som har sitt
huvudkontor i City of London sedan Oliver Cromwells tid.

108

I verkligheten existerar inte västerländska stater längre eftersom de privatiserades när kontrollen av
deras valutor hamnade i händerna på privata bankirer, vilket förklarar i Europa framväxten av europeiska institutioner, som bara är den politiska formaliseringen av detta infångande av reglerna. organisation av folk efter privata intressen. Om man tar sig besväret med att ta hänsyn till alla dessa
element framträder en mycket tydlig bild.
På den här bilden visas på ena sidan ett mycket smittsamt virus som blir farligt när det sätter sig
i lungorna och luftvägarna.I detta skede har patienter nästan inga fler virus i kroppen och det
blir värdelöst att tillämpa den behandling som rekommenderas av professor Didier Raoult,
som själv har fastställt den mycket tydligt.
Med undantag för fall med komplikationer, som uppenbarligen inte är så sällsynta, är nämnda virus
relativt ofarligt. Det ger mer eller mindre obekväma symtom men är inte livshotande för de drabbade patienterna.
Didier Raoult, en fransk professor som är en världsberömd specialist i virologi och infektionssjukdomar, har lagt fram arbetshypoteser som har bekräftats av kinesiska specialister som behandlade
viruset och av en senegalesisk professor (Prof. Seydi) som behandlade ebolan virus och är därför erkänd som en ledare inom sitt område.
Den rekommenderade behandlingen är inte dyr (eftersom mycket gamla patent nu är offentliga); det
är inte 100 % effektivt eftersom det beror på om det ges tillräckligt tidigt.
Detta är situationen i ett nötskal.
På den andra sidan av bilden har vi uthyrningsdoktorer (den mest fashionabla av dem för närvarande är den olyckliga Karine Lacombe, som gormar i media och betalas av flera läkemedelslobbyer),
och alla statsapparater och etablerade organ (INSERM [National Institute for Health and Medical
Research], etc.), alla nära eller avlägset kopplade till läkemedelslobbyn som steg upp på plattan för
att smörja arbetet hos de framstående specialisterna jag just citerade.
För att inte tala om det faktum att Macrons presidentkampanj delvis finansierades av Big Pharma.
Vad mer - jag skummar bara över allt detta, eftersom uppräkningen verkligen skulle ta för lång tid alla nuvarande politiska beslut strider öppet mot det officiella målet att stoppa epidemin, som
inkluderar klassificering av ett årtionden gammalt, icke- receptbelagt läkemedel som ett giftigt
ämne i början av 2020, vägran att bevilja administrativa tillstånd till forskare som erbjuder
tester för att upptäcka coronavirusinfektionen, vägran att få hjälp från industriidkare som är
villiga att tillverka andningsskydd etc.
För att komplettera bilden kan vi lägga till en systematisk demontering av folkhälsovården, allt från
avveckling av utrustningslager till restriktioner för sängar och sjukhuspersonal, som har eskalerat
sedan Sarkozy-ordförandeskapet. Denna hälsokris avslöjar därmed de verkliga politiska aktörerna
som är dolda bakom statens välvilliga mask! Det är mycket lättare att se nu att staten hålls av privata intressen som rekommenderar mycket dyra och ineffektiva åtgärder i avvaktan på det obligatoriska vaccinets ankomst.
Ledaren för att vinna jackpotten för offentliga och privata kontrakt för massiva beställningar av vacciner: Johnson & Johnson, som meddelade den 31 mars att de kommer att vara redo att testa sitt
första vaccin redan i september 2020! Andra laboratorier är uppenbarligen fortfarande på väg att
vinna jackpotten för det framtida vaccinet. Det är dock viktigt att förstå två saker. För det första har
alla snabbt framställda vacciner historiskt visat sig vara ineffektiva och till och med farliga för män-
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niskors hälsa. För det andra är det mycket osannolikt att ett vaccin mot ett hypotetiskt muterat virus,
såsom coronavirus, är effektivt.
Detta problem förvärras av det faktum att Covid-19 involverar flera olika stammar, varav en ytterligare är indelad i flera varianter. Sammanfattningsvis, om regeringar ville stoppa epidemin, skulle
de besluta att behandla så många människor som möjligt i förväg och billigare, som rekommenderats av Dr. Raoult och andra ledande specialister från hela världen. Med denna måttstock för masspreventiv medicinsk behandling ser man den exakta omfattningen av den franska regeringens ärlighet.
Med andra ord, om regeringen vore ärlig, skulle det inte genom att sträva efter det nuvarande utvidgningsalternativet att blockera massbehandlingar på alla möjliga sätt utan man skulle följa
rekommendationerna från professor Raoult; och det skulle inte samtidigt strama åt nedstängningssåtgärderna som riktar sig till de mest reglerade lokala befolkningarna samtidigt som rebellpopulationer som ligger i områden av laglöshet och migrationsläger exkluderas.
Den franska regeringen, som också nyligen massivt och för tidigt tömde fängelserna för vanliga
brottslingar på FN:s rekommendation (detta var föremål för en officiell kommunikation av yrkesverksamma inom rättsväsendet), kommer att straffa alla som upprepade gånger bryter mot reglerna med fängelse vilket överskrider deras tillåtna dagliga gångtid eller genom att gå utanför gränsen för tillåtna gångområden, eller de som glömmer sina utanför hemmet-tillstånd ...
Två saker är kristallklara här:
· Att bakom det uppenbara åtagandet att skydda befolkningar döljer en dubbel önskan att försätta
dem i ett chocktillstånd och massövervaka dem.
· Att den utvecklande sociala anarkin medvetet organiseras av de offentliga myndigheterna själva,
under falskt påskyndande av att stoppa en epidemi.
Strategika. Kommer denna pandemi att leda till en ekonomisk och systemkollaps? Mer än 3 miljarder människor över hela världen har uppmanats att sätta karantän på sig själva. För första gången i
sin historia verkar mänskligheten kunna samarbeta som inför en gemensam global fiende. Vad tycker du om den här situationen?
Kommer denna pandemi att tvinga mänskligheten till att upprätta en global regering, som Jacques
Attali förespråkade under influensapandemin 2009? Han förklarade att "historien lär oss att mänskligheten endast utvecklas väsentligt när människor verkligen är rädda". Vad tycker du om denna
idé?
VB. Information från flera källor visar att förekomsten av en pandemi förutsågs, om den inte förväntas, av vissa institutioner och personer, bland vilka vi utan någon särskild ordning kan nämna
Bill och Melinda Gates Foundation, John Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, WHO, Världsbanken, Jacques Attali, tidningen The Economist (2019 och 2020) ...
Med brittiska Gordon Brown som öppet efterlyser en världsregeringskonstitution för att hantera
denna coronaviruspandemi.
Vi har globalt att göra med en situation som aldrig tidigare har skådats i historien, där en liten
grupp människor, gömda bakom kapitalets och internationella institutioners anonymitet och leds av
några få privata bankirer, som organiserar chocker eller utnyttjar chocker för att främja deras globala agenda för att ta politisk kontroll över världen genom att införa en "global regering".
För att uppnå denna globala regering var det nödvändigt att utveckla en i förväg, bland individer i
allmänhet och bland politiska ledare i synnerhet, en känsla av att händelser behövde regleras glo-
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balt. En pandemi är faktiskt det fenomen som bäst tillgodoser denna typ av behov. Från början kan
man och måste misstänka manipulation.
Och det blir alltmer uppenbart att detta coronavirus beror på den assisterade kombinationen av två
naturliga virus, en kombination som tyvärr läckte ut från ett eller flera laboratorier.Vi kommer förmodligen aldrig veta den verkliga utvecklingen som leder till spridning av denna typ av virus.
Därefter, med tanke på enhetligheten i det politiska svaret på denna hälsokris i olika länder, måste
medborgaroffer absolut skärpa sin vaksamhet och vara på sin vakt eftersom manipulationen blir
tydlig i samband med den omfattande privatiseringen av stater.
Ändå kan det inte betonas tillräckligt att människor behöver kunna bedöma riktigheten i den information de utsätts för. För mig personligen tror jag inte att du behöver sätta det kinesiska politiska
svaret på samma nivå som de europeiska ländernas politiska svar.
Å ena sidan får vi inte glömma att Kina, den nuvarande segrande motståndaren för det västliga
blockets ekonomiska hegemoni under Natos ledning, var det första landet som attackerades av detta
virus. Å andra sidan har kinesiska ledare offentligt riktat misstankar mot amerikanska geografiska beteckningar i USA för spridningen av viruset på deras territorium.
Slutligen måste man komma ihåg att år 2019 inträffade två extremt viktiga händelser i USA, som
lätt kan jämföras:
· Tillverkarna av elektroniska cigaretter anklagades för någon form av allvarlig lungepidemi och
· Ett laboratorium (Fort Detrick) måste stängas på grund av läckor under sommaren 2019
(Trump har nyligen beordrat att det ska öppnas igen för att bekämpa coronaviruset!)
Vi kan lätt föreställa oss att ansvaret för detta läckage av bakteriologiskt material, oavsett om det är
avsiktligt eller inte (vi kommer aldrig att få veta), konstgjordes av den kraftfulla tobakslobbyn - vilket gjorde det möjligt att eliminera en framväxande och ofarlig men hotande konkurrent (den elektroniska cigarettindustrin ) - med välsignelse från regeringsorganen som därigenom undvek att behöva svara till allmänheten.
Vi måste också alltid komma ihåg att officiella regeringar är privatiserade men att det ändå finns
många människor som arbetar på regeringsavdelningar dagligen som inte själva är korrupta.
Således, även vid bakteriologiskt läckage från ett hemligt laboratorium, kan du inte vara säker på
att detta läckage var avsiktligt. Individer infiltrerade och under direkta befogenheter från de finansiella makterna kan mycket väl ha organiserat dessa läckor utan sina kollegors vetskap.
Jag skulle vilja återkomma till förekomsten av hemliga bakteriologiska forskningslaboratorier. Vi
måste förstå att problemet uppstår på samma sätt som det redan har uppstått inom kärnvapenområdet: många länder har legitimt sådana laboratorier utan att använda dem för stötande ändamål.
På samma sätt har många länder kärnvapen, medan väldigt få har använt dem för stötande ändamål.
Vi har länge känt till benägenheten för de angloamerikanska makterna och deras medlemsförbund
att rikta sig mot civila befolkningar, som de uppriktigt sagt att inte har någon betydelse, snarare
människor som de anser vara överflödiga för kraven (se Georgia Guidestones eller arbetet inom
Rom-klubben och dess sidogrenar).
Så vitt jag vet har Kina aldrig använt kärnbomben eller något annat massförstörelsevapen offensivt.
Däremot har USA och dess dotterbolag inte längre bevis för att de kan använda dessa typer av vapen för att särskilt rikta in sig på civila befolkningar (det har blivit en slags specialitet för dem). När
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dessa lokaler har blivit utredda och sammanhanget har återställts blir det möjligt att svara på den
första frågan.
Att stänga in friska människor stänger ländernas ekonomier. Beroende på nedstängningens längd
kommer dessa länder att ha det mycket svårt att återhämta sig, särskilt som de är i skuld. Denna
återhämtning måste uppenbarligen åtföljas av en översyn av deras interna funktion.
Dessutom får de mycket vältalade fördelar med ekonomisk globalisering, som har gjort varje land
beroende av andra, också massivt lögnen om denna hälsokris, som avslöjar hur de så kallade utvecklade länderna har tagits bort från sin industri och inte längre är självförsörjande på något sätt.
På grund av detta kan vi med säkerhet förutsäga att det kommer att finnas ett "före" och ett "efter"
coronaviruskrisen.
Vi sitter kollektivt på en slak lina och saker kan gå åt båda hållen, beroende på medborgarnas förmåga att reagera, antingen i riktning mot full globalism med världsregeringen eller i ett politiskt
övertagande av länder av deras medborgare.
Strategika. Hur ser du utvecklingen av pandemin och dess politiska och sociala konsekvenser under
de kommande veckorna och månaderna?
VB. Antingen kommer medborgarna att ge efter för rädslan, eller så kommer de att reflektera och
förstå att rädslan i sig själv upprätthålls och kontrolleras av deras ledare, som fattar alla beslut som
gör det möjligt för coronaviruset att spridas inte bara obehagligt utan också lätt. De gör det genom
att neka deras befolkning tillgång till behandlingar och läkemedel som är användbara för att innehålla föroreningsprocessen medan de sätter människor i lockdown tillräckligt länge för att kunna
påtvinga dem - detta är genomförandet av "frivillig livegenskap" - ett framtida mirakelvaccin. Detta
vaccin, utöver dess lönsamhet, kommer utan tvekan att förbättras med aluminiumsalter (som har
blivit den obligatoriska adjuvansen), RNA-budbärare (vilket gör det möjligt att genomföra genetiska experiment på det mänskliga genomet in vivo och i stor skala), och särskilt RFID-markör, som
gör att alla kan få sina löner och få tillgång till sitt bankkonto. Detta stadium av obligatorisk vaccination kommer att vara helt avgörande för att se till att globalister (bankirer, Big Pharma och andra)
har direkt kontroll över befolkningen.
Varje person måste alltså lyda under smärta för att berövas tillgången till alla sina livsmedel. Jag
bör här klargöra att det som en följd av den ekonomiska kollapsen finns en stor risk för att livsmedelsdistributionen i slutändan inte på något sätt kopplas till produktivt individuellt arbete utan snarare med ett universellt stöd som fås från marionettstaten helt på de finansiella befogenheterna.
Strategika. Finns det en politisk väg ut ur den situation du just har beskrivit och vilken form kan
den anta enligt din åsikt?VB. Det är nödvändigt att utgå från den naturliga principen att varje problem har en lösning förutsatt att det är väldefinierat. I det aktuella fallet finns det naturligtvis politiska lösningar på detta problem, jag skulle till och med säga att de enda positiva resultaten är politiska i ordets rätta bemärkelse. Med andra ord, endast ett politiskt övertagande av statens organisation av sina medborgare kan leda till ett gynnsamt resultat för befolkningen. Annars kommer vi att
se den allmänna förskjutning som önskas av den överstatliga oligarkin mot en världsregering i händerna på de finansiella makterna, med befolkningar som är avsedda att minskas kraftigt och överlevande blir sedan slavar.
I mitt arbete har jag förklarat hur samhället kan omorganiseras för att bli riktigt politiskt, det vill
säga så att statsmedborgare kan bli fullvärdiga deltagare i deras lands politiska val.
Läs bara "Institutionell förnyelse" med början på sidan 278 i min bok "Les raisons cachées du dés-
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ordre mondial" (The Hidden Causes of Global Disorder), publicerad i mars 2019 av Sigest. Jag
kommer inte att gå igenom detta ämne igen här eftersom det skulle ta för lång tid. Kanske kan vi
diskutera detta i en andra intervju för Strategika?
Strategika. Hur relaterar du den aktuella krisen till ditt expertområde och forskningsområde?
VB: Denna kris är verkligen kopplad till mitt arbete i många avseenden. Jag nämnde ovan den institutionella frågan om staternas organisation. Men det är faktiskt inte den enda länken. Den andra
mycket viktiga länken avser den aktuella utvecklingen av världsvalutan. Jag har redan förklarat
gång på gång att Brexit, som kan tyckas vara en positiv utveckling, initierades av bankirerna i City
of London för att få full handlingsfrihet, fri från EU:s institutionella bördor, för att driva förändringen i världens valuta.
Som Keynes förutspådde under förra seklet var dollarn med sin dubbla roll som nationell valuta och
världsvaluta ekonomiskt ohållbar från första början. Således kan dess förutsägbara ände programmeras. Det första steget var att ta bort det från guldstandarden och det andra var att ta bort om från
kopplingen till oljan, som ersatte guldstandarden. Vi har nu platsen på första raden för att bevittna
detta. För närvarande är de flesta länder i världen övertygade om att det är dåligt att behålla dollarn
som en internationell reservvaluta.
Trump själv vidtar åtgärder eftersom han just har vidtagit åtgärder för att slå samman Federal Reserve och finansdepartementet i syfte att skapa två typer av dollar enligt modellen för Yuan och Renminbi: en intern dollar och en valutadollar som kommer att cirkulera på internationella marknader.
Den monetära återställningen närmar sig därför snabbt. En hållbar världsvaluta, som naturligtvis
kontrolleras av bankirerna, kommer snart att kunna dyka upp i form av en valutakorg, som kommer
att cirkulera helt digitalt. Det skulle ta för lång tid att gå in i detalj här om det ursprungliga bankbedrägeriet, som bestod i att identifiera valutan med en materiell tillgång i handeln (initialt en ädelmetall).
En hel historia, som jag berättar om i min bok, samskriven med bankiren Jean Rémy, med titeln
"Du nouvel esprit des lois et de la monnaie", (On the New Spirit of Laws and Money) publicerad i
juni 2017 av Sigest. Jag tillägger att slutet för dollarn som en internationell valuta är nödvändig för
en hållbar världsvaluta, åtminstone enligt de kriterier för ekonomisk och monetär funktion som införs av internationella bankirer.
Slutet på dollarn som världsvaluta förutsätter slutet på det amerikanska imperiets hegemoni.
Detta blir lätt att förstå, att vissa beslutsmedlemmar i detta imperium våldsamt har motsatt sig och
fortfarande våldsamt motsätter sig detta projekt, vilket kommer att leda till att deras dominerande
situationer försvinner. Denna del av de amerikanska ledarna som är emot detta kan kallas patrioter; det här är de människor som öppet var involverade i dominansen av värdet hos amerikanerna själva. På andra sidan har dessa patrioter som sina värsta inre fiender de statslösa globalisterna, vars chef är bosatt i City of London och som arbetar i hemlighet för att en världsregering ska komma, vilket förutsätter att det amerikanska imperiet försvinner. Denna skillnad mellan patriotiska ledare och statslösa ledare, som är avgörande för en god förståelse av saker, finns
också i Kina och Ryssland där till exempel den civila regeringen verkar ledas av anhängare av statslösa globalister medan armén verkar vara i händerna på patriotiska ledare, Putin utgör knutpunkten mellan dessa två motsatta fraktioner.
När det gäller Kina måste vi komma ihåg den avsevärda rensningen som har ägt rum under flera års
tid, inklusive i de högsta styrande organen, för att rensa statsapparaten från elit-compradores, som
kan vara kopplade till statslösa ledare med huvudkontor i State of London.
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Denna opposition mellan patriotiska ledare och compradore-ledare finns också i länder som Iran.
[OBS. Compradore = person som agerar som agent för utländska organisationer som ägnar sig åt investeringar, handel, ekonomisk eller politisk exploatering.]
I denna geopolitiska kamp, strukturerad kring de juridiska frågorna för att organisera befälhavarkretsen, verkar det således ännu inte för mig har vunnits av den ena eller den andra sidan. Ändå är
det möjligt att förutsäga att segern skulle vara krossande för patrioterna, förutsatt att de senare allierar sig med sin befolkning och inte försöker dominera den, som de tidigare inblandade kompanierna
gjorde.
Ingenting kunde motstå alliansen mellan patriotiska ledare och lokala befolkningar. Det är just denna allians som de globalistiska makterna fruktar. Det bör noteras i detta avseende att de åtgärder
som begränsar friheten som de olika regeringarna har beställt för att bekämpa spridningen av coronaviruset strider mot denna naturliga allians som möjliggör patrioternas seger över globalisterna.
Du kan se att saker och ting inte är enkla ... och att denna "coronaviruspandemi" utan tvekan skedde
bekvämt för att stödja globalisternas strategi när de befann sig i en svaghetssituation ...
Å andra sidan tillåter denna pandemi hittills oövervakade möjligheter att utmana den globalistiska
strategin. Ändå måste vi ha modet att ta tillfället i akt. Jag skulle vilja avsluta med att säga, att korten för närvarande ligger i den civila befolkningens händer som äntligen för första gången i historien har en möjlighet att ta sitt öde tillbaka i sina egna händer. Vilket innebär mycket exakt att de har
möjlighet att återinföra politiska regeringar istället för de nuvarande marionettregeringar som helt
kontrolleras av de finansiella makterna.
Folken kommer att få vad de förtjänar: om de samtycker till att ge sig själva, i gengäld för lite mod
kommer de att skörda extremt fördelaktiga frukter ... men kommer de att komma överens?
Det är frågan ... Jag tar tillfället i akt och hyllar arbetet med den politiska struktureringen som utförts i Frankrike med de Gula västarna, väljare som helt har förstått och förutsett detta grundläggande problem. Slutligen gör naturlagen, så förnedrad av globalisterna, att de gör comeback och ordningen kommer att återvända: antingen kämpar vi kollektivt för att överleva kollektivt, eller så kämpar vi inte kollektivt och detta kommer att vara slutet för civilisationen och friheten, inklusive friheten att leva eller dö.
"Källa: https://strategika.fr/2020/04/15/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avecvalerie-bugault/
Även på: Réseauinternational.net
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BILAGA 2
BILL GATES SÖKER RÄTTSLIG IMMUNITET FÖR VACCIN
Här är anledningen till att Bill Gates vill ha immunitet från regeringar beträffande godkännande och
marknadsföring av vacciner som han finansierar - av Anton Sarthès
Varför varnar världens främsta vaccinförespråkare, som Paul Offit och Peter Hotez, frenetiskt om
de unika och skrämmande farorna med att utveckla ett coronavirusvaccin?
Forskare försökte först utveckla vacciner mot coronaviruset efter SARS-CoV-epidemin 2002 i Kina.
Ett team bestående av amerikanska och utländska forskare vaccinerade djur med de fyra mest lovande vaccinerna. Först verkade experimentet framgångsrikt eftersom alla djuren utvecklade ett fast
antikroppssvar mot coronaviruset. Men när forskarna exponerade vaccinerade djur för det vilda viruset var resultaten fruktansvärda. Vaccinerade djur upplevde hyperimmuna reaktioner, inklusive inflammation i hela kroppen vilket slutade med dödliga lunginfektioner.
Forskarna hade sett samma "förbättrade immunsvar" i humana tester från misslyckade RSV-vaccinationstester på 1960-talet. Två barn dog. Offit, Hotez och till och med Anthony Fauci (i ett obevakat ögonblick) varnade för att något nytt coronavirusvaccin skulle kunna utlösa dödliga immunreaktioner när vaccinerade människor kom i kontakt med det vilda viruset.
I stället för att fortsätta försiktigt gjorde Fauci det hänsynslösa valet att påskynda vacciner, delvis finansierade av Gates, utan djurstudier (vilket skulle kunna utgöra en tidig varning om okontrollerat
immunsvar). Gates är så bekymrad över faran att han säger att han inte kommer att distribuera sina
vacciner förrän regeringarna går med på att kompensera honom mot åtal. Den 4 februari 2020, när
det bara fanns 11 aktiva fall av COVID19 i USA, drev administrationen diskret federala regler för
att ge tillverkare av coronavirusvacciner full immunitet mot ansvar.
Children’s Health Defense – Here’s why Bill Gates wants indemnity … Are you willing to take the
risk?
Do what I say, don't do what I do!
Bill Gates’ Former Doctor Says Billionaire ”refused To Vaccinate His Children”
A key to understanding how deceived doctors have been and how our "elites" have done everything
to promote the spread of the virus (French)
När ska vi vakna, bli medvetna om vad som händer och organisera oss för att motsätta oss detta vaccin - inte genom en revolt som bara kommer att öka kaoset - utan genom en verklig inre revolution,
genom vilken vi kommer att föreställa oss och ge form för en ny värld sådan som vi vill se den?
Vi har makten, för vi är skapare.
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BILAGA 3
NIGELLA FRÖ - CHIA FRÖ
CHIA FRÖ
NIgella är antioxidant, antiinflammatorisk (i eterisk olja), antiallergisk, antiviral, antibakteriell
och smärtstillande.
Det förhindrar högt blodtryck. Det finns i form av Nigella-olja, kapslar och eterisk olja.
Vuxna
Ta 1-3 teskedar, ren eller med honung, mjölk eller någon annan mat, under måltiderna eller 1
matsked vid sänggåendet, som en tre månaders kur.
Barn under 12 år
En halv tesked per dag
Barn över 12 år
1 tesked per dag.
Nigella kan blandas med fruktjuicer, mjölk, vatten, olivolja etc. Till exempel kan man konsumera
en blandning av en matsked eterisk olja av Nigella med yoghurt för att lugna diarré.
Utvändig användning
Nigellaolja används vanligtvis rent, i lokal applikation och flera gånger om dagen. Det är också
möjligt att integrera det med sina kosmetiska produkter. Nigellaoljan kan också tillsättas kokande
vatten före inandning. Krossade frön kan användas som grötomslag för att behandla vissa hudproblem. Och det kan användas som hjälp vid astma.
Försiktighetsåtgärder vid användning
När det konsumeras i för stora mängder kan Nigella vara något giftigt.
Kontraindikationer
Inga.
Negativa reaktioner
Inga.
Interaktioner med medicinska växter eller kosttillskott
Inga.
Läkemedelsinteraktioner
Inga.
Läkares åsikt om de erkända fördelarna:
Nigella är antiinflammatorisk, smärtstillande, antibakteriell, antisvamp, antioxidant, antiviral, antidiabetisk, hypotensiv (sänker blodtrycket), stimulerande, matsmältnings och diuretikum. Oavsett användning är det nödvändigt att rådfråga din läkare vid ihållande störningar.
Varningar
Odlad Nigella bör användas i små mängder eftersom den är något giftig.
What Is This Tiny Black Seed and What Is It Good For?
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CHIA FRÖN
Källa till vegetabiliskt protein, chiafrön reglerar tarmen. De innehåller 9 essentiella aminosyror. Vid kontakt med vatten sväller de och bildar ett visköst gel. De kan absorbera upp till 15
gånger sin vikt i vatten.
De är rika på fiber och främjar tarmrörelserna. De reglerar blodtrycket hos personer med högt
blodtryck (bidrar till att förebygga hjärt-kärlsjukdomar). De ger kroppen gradvis energi.De innehåller omega-3 och omega-6 och har antioxidativa egenskaper.
Kontraindikationer
Enligt Europeiska rådgivandekommittén för nya livsmedel och processer har chia en allergiframkallande potential som ännu inte har fastställts tydligt. Personer som är allergiska mot andra frön (som sesam- eller linfrön) bör därför vara försiktiga på grund av en eventuell korsallergi.
Chia rekommenderas inte för personer med prostatacancer eller som riskerar prostatacancer på
grund av höga nivåer av alphalinolensyra.
Läkemedelsinteraktioner
Teoretiskt sett kan effekterna av chiafrön vara utöver effekterna av antihypertensiva (mot högt
blodtryck) eller antikoagulerande läkemedel.
What Is Chia Good For?
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BILAGA 4
FRÅGOR FÖR BARNSKYDD: ATT GLIDA MOT TOTALITARIANISM?
Denna "tekniska anmärkning" producerad av "Alliansen för barnskydd i humanitära åtgärder" berör
eftersom den publicerades efter uttalandet från den verkställande direktören för WHO: s hälsoprogram om att hembesök åtföljda av "screeningtest" [som anses opålitliga ] som är utformade för att
separera familjer bör genomföras under förevändning av denna hälsokris - med den effekten att
barn avlägsnas och därmed avlämnar dem försvarslösa för alla begär utanför deras föräldrars skydd.
Undersökningsgruppen konstaterar att den franska civillagen kräver att föräldrar skyddar barnet när
det gäller säkerhet, hälsa och moral och att denna myndighet tillhör föräldrarna och inte kan delegeras till ett tredjeparts organ. Den noterar också att lagen som ligger till grund för dessa bestämmelser i civillagen är överlägsen alla förordningar (även när de utfärdas under nödåtgärder inom hälsokrisen), på grund av principen om normen inom hierarkin.

CIVIL KOD
Artikel 371-1
"Föräldrarnas förmyndarskap är en uppsättning rättigheter och skyldigheter vars syfte
är för barnets välbefinnande."
Det tillhör föräldrarna fram till barnet blir myndigt eller dess frigörelse för att skydda
honom i hans säkerhet, hälsa och moral, för att säkerställa hans utbildning och tillåta
hans utveckling, med vederbörlig respekt för sin person.
Föräldrarnas auktoritet utövas utan fysiskt eller psykiskt våld.
Föräldrar associerar barnet med beslut som påverkar honom, beroende på hans ålder
och mognad.
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Från ”Teknisk anmärkning” kan vi genast se att barn omfattas av denna ”tekniska anmärkning”.
Och särskilt fattiga barn ["socioekonomisk utslagning ... särskilt utsatta"].
"Nya vårdnadslösningar" nämns redan på sidan 2.
[Översättarens anmärkning: hittades inte.]
Barnet presenteras som ett offer för nya risker ("ökade risker för våld i hemmet, övergrepp, exploatering, psykisk nöd", etc.). Med tanke på nya risker behövs exceptionella lösningar ...
Åtgärder håller på att ta form för att överföra föräldrarmyndigheten till socialtjänsten. Och sedan
får vi hela nio meter. Om skyddet av barn sett ur världselitens synvinkel, se Cathy O'Briens vittnesmål:
Cathy O'Brien pratar om Mind Control
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The Alliance for Child Protection and Humanitarian Action
Det finns flera sidor i samma riktning, men ändamålet med övningen framgår äntligen: det är att
"stödja utvecklingen ... av klagomåls- och återkopplingsmekanismer" för att möjliggöra borttagning
av barn.
Man kan förstå att barn kan skyddas av tjänster som är dedikerade till deras säkerhet i händelse av
föräldrars misslyckande, men det är inte klart - trots den dramatiska bilden - varför coronaviruset
skulle förvandla föräldrar i den utsträckningen att globala organisationer plötsligt blir oroliga över
och kriminaliserar dem med syftet att ta bort deras föräldraansvar. Allt detta verkar överdrivet, om
inte kränkande, och extremt tveksamt.
För det finns redan sociala och rättsliga förfaranden, och vi ser inte hur det är användbart att lägga
över "dramatiserande" direktiv som stigmatiserar föräldrar genom att antyda att barn kan räddas genom kollektiv ledning snarare än genom vården av familjen. Utöver den slitna terminologin bör vi
komma ihåg att denna extremt misstänkta ideologi redan har genomförts av nazistpartiet, som ville
se till att ariska barn fick germansk utbildning. I Europa pågår fortfarande allvarliga övergrepp i
tjänsten av en mycket störande ideologi, mot bakgrunden av korruption:
Searching for the lost children.
https://www.courrierinternational.com/article/2013/10/02/a-la-recherche-des-enfants-disparus
Under andra världskriget kidnappade nazisterna hundratusentals polska barn för att bli "arier". Roman Hrabar hittade 30 000 av dem. (Franska)
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Pure Evil: The Nazis Kidnapped "German-Looking" Polish Children During World War II Children
abducted from Lidice survived the massacre. But were they really saved? (French)
The Lost Children of the Lidice Massacre.
123 Enfants et purification ethnique dans la Tchécoslovaquie d'après-guerre
Enfants volés, germanisés, victimes oubliés
Si par miracle j’échappe à cet enfer …
Kidnapping d'État ou protection de l'enfance? L'angoisse des parents étrangers en Norvège
Norway's Government-Abducted Children, And Ramifications For Europe France Culture.
Enfants volés d’Angleterre (England’s Stolen children)
Children of England: A Silent Scandal) Les enfants perdus d’Angleterre

ARTIKEL som diskuterar missbruk av barnskyddssystemet,
på NEURO-PEDAGOGIE-WEBBPLATSEN
https://neuropedagogie.com/education/suede-et-norvege-aux-sources-de-lenlevement-d-enfants.html

Sverige och Norge som källor för bortrövande av barn
I Sverige och i Norge uppmuntras statens bortförande av barn av ett system som överlåter dem till
privata företag som förvaltar institutionerna eller fosterfamiljer som ser detta som en källa till betydande inkomst. Många barn i dessa länder missbrukas fortfarande ofta och behåller i bästa fall fortfarande känslan av att vara skyldiga till att de avlägsnades från sina föräldrar. Statistiken över psykiska sjukdomar som utvecklats av barn i dessa institutioner och fosterfamiljer är tillräckligt tydlig
för att ge upphov till frågor om de tas bort av dolda motiv. I de flesta fall tas barn bort från sina föräldrar av andra skäl än missbruk.
Det svenska rättssystemet ligger djupt i strid med de demokratiska ländernas praxis. I sociala frågor
respekteras inte de grundläggande reglerna för rättvisa, barnet är osynligt, förfarandet är påträngande, föräldrar ses som motparten, domare är inte yrkesverksamma inom lag eller sociala frågor och
den verkliga makten innehas av agenter för sociala tjänster, som ofta visar brist på etik och bedömning och saknar tillräcklig utbildning för att systemet ska vara annorlunda. Systemet kan förlita sig
på ett brett nätverk av människor som systematiskt rapporterar alla avvikelser från de nya, mycket
tvivelaktiga skandinaviska standarderna. I den sista delen av utredningen kommer vi att gå till källorna till dessa standarder, vi kommer att upptäcka ursprunget till denna dysfunktion, vilket är en
deologi som har potential att sprida och förstöra Västeuropa som helhet.
Den här artikeln är den femte och sista delen av utredningen om övergrepp mot barnskyddssystemen i Sverige och Norge. Det går inte att förstå utan att läsa alla fem artiklar som behandlar detta
problem. Utredningsplanen sammanfattas här:
Del 1: Barn bortförda av staten i Sverige och Norge: några specifika fall.
Del 2: Från specifika till allmänna fall - analys av systemets missbruk.
Del 3: Fosterfamiljer och institutioner: övergrepp och affärer.
Del 4: Barnomsorg, förkroppsligande av det nazistiska Lebensborn-programmet?
Del 5: Källorna till övergreppen: barncentrerad politik, psykoanalytiska teorier, strikt beteende, "guruerna" agerar
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Del 5: Källorna till övergreppen: barncentrerad politik,
psykoanalytiska teorier, strikt beteende, guruernas handling
Barncentrerade policyer
På 1990-talet förde Sverige en politik som inte längre var inriktad på familjen utan på barnet. I dag,
i motsats till påståenden från officiella representanter för de svenska myndigheterna, har forskare
visat att prioriteringen inte längre är att se till att barn stannar kvar hos sina familjer. Ingen seriös
person förväntar sig att en officiell företrädare för någon myndighet objektivt ska bedöma sitt fall.
Det här är inte hans eller hennes roll - det är inte där vi ska söka sanningen.
Sammanfattningsvis betraktas familjen idag inte längre av Norge eller Sverige som valplatsen för
att uppfostra ett barn. Skolan är en kanal för statens ideologi och tillämpar den nya utbildningsagendan istället för att erbjuda en kvalitetsutbildning. Även om PISA [Program för internationell studentbedömning] inte är ett tillförlitligt verktyg för mätning av skolprestanda, bör det noteras att
Sverige rankas 28 på den senaste rankningen och Norge 24. Kanske tillbringar de för mycket tid i
dessa skolor för att "utbilda" barn och inte tillräckligt med att instruera dem. Detta är också fallet i
Frankrike.
Det bör betonas att kärnfamiljen inte alltid har varit platsen för valet att uppfostra ett barn, även i
den senaste historien. Det var storfamiljens ansvar, eller i pengar med hem, lärare och tjänare. Även
nu på landsbygden i SubSahara Afrika tillhör denna roll byn. Den europeiska familjestrukturen,
vare sig den är traditionell eller modern, är den inte enda modellen.
Det bör också framhållas att ett barn inte tillhör sina föräldrar och att hans föräldrar inte ger honom
eller henne liv. De har inte denna kraft. De förmedlar bara den genetiska koden. Och barnet utvecklar sig själv genom att tolka stimuli i en varierad miljö. Han / hon absorberar inte lojalitet eller identitet och spegelneuroner utgör ingen skillnad. I själva verket, precis som den vuxna, gör barnet
bayesiska slutsatser och dessa slutsatser är personliga. Det är därför barn från samma familj kan
vara så olika; det är därför barn inte gör vad föräldrar eller lärare förväntar sig av dem och utgör
inte en sann spegelbild av sina äldre. De tar från sin miljö vad de vill och det finns inte en enda pedagogisk föreskrift eller pedagogisk praxis som fungerar utan att misslyckas.
Men barnet tillhör ännu mindre staten, och jag tvivlar på att en stat kan älska ett barn på det sätt
som även en ofullkomlig familj kan, vare sig biologisk eller adoptiv, traditionell eller modern. Staten är inte en plats för känslor, men känslorna är väsentliga för iattagelseförmågan och utvecklingen
av jaget. När staten tränger in i familjens angelägenheter så att den hänsynslöst avlägsnar barnet från sina familjer, förvandlas staten till ett massförstörelsevapen för familjen. Värdfamiljen, som statistiskt sett inte verkar tillhandahålla denna tjänst som en välgörenhetshandling, särskilt
med tanke på de betalningar som staten tillhandahåller, kan inte ersätta den adoptiva, biologiska,
traditionella eller moderna familjen. I både Sverige och Norge är det dyrt för staten att använda
värdfamiljer, så att lösningen som uppstår är att i allt större utsträckning använda institutioner
som förvaltas av stora företag som Argan eller Wallenberg, som skapar tillfälliga "barnhem",
utbildningscentran, som man gjorde förr, med de resulterande fasorna som har avslöjats av historiker. Att möta statens makt är bara individuellt, ömtåligt och isolerat, särskilt om han eller
hon är ett barn.
I den andra delen av denna undersökning, genom att analysera det svenska barnskyddssystemet, fick
vi veta att staten stod i centrum för allt. Och det är detsamma i Norge. Barnet, inklusive 14-åringar,
hade ingen beslutskraft. Familjen och barnet är osynliga i beslutsprocessen.
Därför är bara staten kvar.
Hur kom vi hit?
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Allt började från en pervers föreställning om jämställdhet i kombination med reduktionism, leds av
trollkarl-lärlingar och vårdades av psykoanalys och beteende.

Patologier av jämlikhet
Det är vettigt att ett ekonomiskt system bör skapa ojämlikhet på grund av agenterna från dess agenter som strävar efter ett legitimt sefiskt mål, och att staten bör sträva efter att minska sådana ojämlikheter så att alla kan hitta sin plats, även om detta ekonomiskt och systematiskt är diskutabelt. , eftersom de ekonomiska aktörerna som strävar efter ett legitimt sefiskt mål också kan bidra medvetet
eller oavsiktligt till det allmänna välbefinnandet i bredare relationer.
Man kan naturligtvis vara överens om att det kulturarv som har placerat män på första plats i vissa
mänskliga samhällen bör utmanas av staten för att kvinnor ska få större jämlikhet, eftersom man inser att mycket återstår att göra på detta område.
Man är överens om att alla former av diskriminering ska hanteras av staten i jämlikhetens namn.
Men jämlikhet kan inte vid något tillfälle ontologiskt förneka eller ogiltigförklara skillnaden.
De sociala laboratorierna i Norge och Sverige har blivit fabriker för jämställdhetspatologier.
I jämställdhetens namn börjar man förneka sexuella skillnader som inte bara är fysiologiska skillnader, så att skolorna kan införa genusteorier, när det är sexuell differentiering som har gjort det möjligt för livet att säkerställa villkoren för dess existens, tillväxt, mångfald och makt. Jämlikhet betyder inte standardisering eller enhetlighet.
I namnet av jämställdhet mellan vuxna och barn börjar man förneka de otaliga skillnader som skiljer en vuxen från ett barn. Ett barn är inte vuxet. Han eller hon har varken en vuxens erfarenhet eller kunskap som avgör beslutsfattandet. Hans eller hennes hjärna genomgår djupa omvälvningar
och bara några viktiga hjärnstrukturer mognar i slutet av tonåren. Alla lärare vet att du inte undervisar ett barn på 15 år på samma sätt som ett barn på 3 eller 10 år.
Ett barn är inte vuxet, och de pedagogiska svar som ges till barnet kan inte vara desamma som de
som ges till en vuxen. Således är ett barn på 3 år som fyller sitt glas från kranen och låter det rinna
över i några minuter inte så dumt, utan det utforskar fysikens lagar. Det är värdelöst att skälla eller
daska. Barnet kommer inte bara att misslyckas med att förstå, men vi skulle kunna skicka meddelandet att det inte är bra att lära sig fysikens lagar och utforska själv. Men att inte skälla ut barnet
för det betyder inte att vattnet slösas bort. Att förklara den inverkan det kunde få på familjens ekonomi eller på ekosystemet är likaså omöjligt att förstå. Vad vi kan säga är dock att fysikens lagar
dikterar de gränser som vi alla är föremål för och om barnet inte stänger av kranen, fortsätter vattnet att strömma tills brunnen sinar. Vi kan också säga att ett tioårigt barn kan förstå de ekologiska
och monetära argumenten om de upprepas och kopplas till andra exempel än vatten som rinner från
en kran. Kort sagt, i varje steg av ett barns utveckling behöver han eller hon ett lämpligt svar.
Ett barn är inte lika med en vuxen och ett 3-årigt barn är inte lika med en tioårig. Detta betyder inte
att en eller annan ska få mindre hänsyn eller mindre vikt. Bristen på jämlikhet betyder inte nödvändigtvis införandet av någon överlägsenhet eller hierarki, bara erkännandet av en skillnad. Det betyder bara att svaret måste vara lämpligt.
Att anse att ett 3-årigt barn är lika med en tioåring eller en vuxen, och att svaret som ges till en måste vara lika med svaret till det andra, är att förneka deras skillnader, att förneka något uppenbart, att
införa en fördom för en motsvarighet.
Att kriminalisera föräldrar för att smiska ett barn med motiveringen att man inte slår en vuxen in-
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troducerar en sned sida av analogin. Och när vi beslutar att fysiskt våld som tidigare använts av chefer för att disciplinera sina anställda inte längre är acceptabelt under lagens hälsosamma agerande
och att vi därför bör ifrågasätta användningen av att daska till barn, inför vi också en snedvriden
analogi. Och vi inför också en bekräftelseförskjutning, för vi glömmer att erkänna att våld fortsätter
att existera i arbetslivet. Det har bara förändrat form, nu mer smygande och mer psykologiskt, även
i Sverige och Norge. Hotet om uppsägning för en anställd eller hotet av en chef att inte längre ha en
marknad är också former av våld i arbetslivet och orsakar allvarliga psykiska och fysiska skador. Vi
främjar förvirring genom att jämföra den anställde som en gång drabbats av sin chef med dagens
barn som slogs av sina föräldrar.Att kriminalisera föräldrar för att smiska ett barn med motiveringen att man inte slår en vuxen introducerar en sned sida av analogin. Och när vi beslutar att fysiskt
våld som tidigare använts av chefer för att disciplinera sina anställda inte längre är acceptabelt under lagens hälsosamma agerande och att vi därför bör ifrågasätta användningen av att daska till
barn, inför vi också en snedvriden analogi. Och vi inför också en bekräftelseförskjutning, för vi
glömmer att erkänna att våld fortsätter att existera i arbetslivet. Det har bara förändrat form, nu mer
smygande och mer psykologiskt, även i Sverige och Norge. Hotet om uppsägning för en anställd eller hotet av en chef att inte längre ha en marknad är också former av våld i arbetslivet och orsakar
allvarliga psykiska och fysiska skador. Vi främjar förvirring genom att jämföra den anställde som en
gång drabbats av sin chef med dagens barn som slogs av sina föräldrar.
I själva verket daskade inte cheferna till utan de slog. Smisk utan att skada barnet är inte övergrepp.
Det är ett svar som ett litet barn kan förstå eftersom han eller hon slutar slösa bort vatten och hans
eller hennes fysiska eller psykiska hälsa inte äventyras. Vissa barn slutar slösa med vatten. Andra
kommer att trotsa sina föräldrar och en del av dessa kanske inte kan kontrollera sig själva, men det
är sannolikt att barn som har ett problem med förbud och detta manifesterar sig under andra omständigheter. En dask är uppenbarligen inte ett lämpligt svar, och det räcker för att användningen
ska tappas. Att kriminalisera föräldrar och ta bort sitt barn - eller till och med införa en ekonomisk påföljd - är dock ännu mindre ändamålsenligt för föräldrarna lika mycket som det är det
för barnet. Att utbilda föräldrar och eliminera de faktorer som leder till övergrepp är det enda möjliga tillvägagångssättet.
Denna fördom av analogi och denna patologi av jämlikhet fanns redan i Sverige 1979 när lagen om
våld mot barn antogs, vilket vi lär oss av Jean-François Held, vars artikel i Express reproducerades
på webbplatsen för NKMR, Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter. Argumentet som användes var att "vi får inte slå ett barn för att vi inte slår vuxna" eller "chefer slår inte längre sina anställda så vi ska inte slå barn" och det gav upphov till denna lag.
Låt oss betona att vid den tiden i Sverige hade vissa intellektuella ifrågasatt behovet av att anta en
sådan lag, eftersom svenska föräldrar inte tuktade sina barn genom att slå dem. Och lagens anhängare svarade att denna lag inte var bindande, utan bara var avsedd att vara pedagogisk. Idag har Marisol Touraine och Laurence Rossignol tagit upp exakt detta avståelse: lagen är symbolisk. Då blir
den bindande, i Sverige och Norge. Det är resultatet av tillvänjningsprocessen: steg för steg ökar restriktionerna eftersom det hävdas att tidigare versioner inte var tillräckligt bindande och att folket
redan accepterade idén. Frågan gällande om ett barn som slås av sina föräldrar kommer att göra lagen mer accepterad: det är processen att öka medvetenheten. Allt detta är välkänt inom psykologin.
Och vi väljer de modeller som passar oss, de vetenskapliga resultaten som passar oss, och glömmer
alla andra: bekräftelseförskjutningen. Ingen vetenskaplig studie har någonsin visat att mild dask orsakar allvarlig psykisk skada hos barn. När en sådan studie kommer ut motsägs den av en annan,
och professor Christopher Ferguson, specialist på psykologiska fördomar, bekräftade för mig i ett
privat samtal att metaanalysen utförd av professor Gershoff inte lyckades kasta något nytt ljus på
frågan. Problemet är dock att studierna som "bevisar" vad man vill bevisa, alltid får mer publicitet.
Lagen packas sedan och tillämpas.
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I själva verket kan denna lag vara ett första steg mot statens kontroll av familjer. Det andra steget
kan vara att överväga att familjen inte har någon rätt att uppfostra ett barn, eftersom det kan införa
idéer som strider mot statens vision, till det sociala samförstånd som uppnås genom tillvänjning.
Komplett faktablad tillgängligt på UNICEF:s webbplats
https://www.unicef.org/media/66271/file/FRENCH_Technical%20Note:%20Protection%20of%20Children%20during%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
[Tillägg av översättaren följer. Information om barnsäkerhet och borttagning av barn.
· Safe Schools 2012: Läkarföreningar, läkare och ledande forskare efterlyser säker teknik i skolor
Irland: Överväger du hemundervisning i september? Här är allt du behöver veta om de praktiska
stegen att ta
I en video med titeln "Alerte sur les enfants retirés de leur famille à cause du COVID" (Varning om
barn som flyttats från sin familj på grund av COVID19) berättar en fransk dam om jobberbjudanden
som har publicerats i Tyskland för människor att arbeta i karantänläger med barn som har Covid.
Hon talar också om en artikel som publicerades i den tyska tidningen Die Welt den 6 augusti 2020,
som säger att barn i åldrarna 3-11 som testar positivt måste hållas instängda, tillsammans och separeras från alla andra i familjen och att om dessa åtgärder inte respekteras kommer barnen att tas
bort med våld och föras till karantänläger. Hon säger också att detta redan har gjorts. (CoronaQuarantäne - Gesundheitsämter drohten, Kinder in Heime „abzusondern“
(Corona-quarantine – health officials threatened to "segregate" children in homes) German parents
face jail if they don’t confine COVID-suspected children in their own rooms
· UK Column News on the removal of children under the Coronavirus Act 2020
Schema 21 till Coronavirus Act 2020o 2. Befogenheter för en folkhälsoansvarig enligt Coronavirus Act 2020
o PHO kan rikta, ta bort eller begära en konstapel att ta bort en individ till en plats som är lämplig
för screening och bedömning.
o 6.2 Du får endast utöva dina befogenheter med avseende på screening och bedömning enligt 10 §
och införande av krav och begränsningar enligt 14 § för ett barn i närvaro av:
o (a) en person som har ansvar för barnet, eller
o (b) om ingen sådan vuxen är närvarande, en vuxen som du anser vara passande (såsom socialarbetare, nyckelarbetare, släkting eller vårdnadshavare) med hänsyn till barnets åsikter (18 § 4).]
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BILAGA 5
VAL AV REFERENSER PÅ POLITISKA PERSONER
TILL "NYA VÄRLDSORDNINGEN"
Alla de senaste presidenterna i Frankrike, från Sarkozy till Macron till Holland, har efterlyst upprättandet av denna "nya världsordning" (som i själva verket är en icke vald global regering som tjänar hemliga transnationella grupper) - Jacques Attali, nära François Mitterrand och mentor för
president Macron, bekräftade dessa avsikter.
[Översättarens anmärkning: de ursprungliga franska posterna har ersatts och kompletterats med en
rad anbud som är avsedda att på samma sätt ange det aktuella status quo.]

Nya världsordningen
Regeringen för de västerländska länderna, vare sig de är monarkiska eller republikanska, hade övergått till de osynliga händerna på en plutokrati, internationell i makt och grepp. Det vågar jag föreslå, den här semi-ockulta makten som ... drev massan av det amerikanska folket in i kitteln under
första världskriget.
- generalmajor J.F.C. Fuller, brittisk militärhistoriker, l941
Vi är på väg mot en global omvandling. Allt vi behöver är en rätt stor kris, och nationerna kommer
att acceptera den nya världsordningen.
- David Rockefeller
En liten pandemi kommer att göra det möjligt för oss att etablera en global regering.
- Jacques Attali, 13 maj 2009, nära vän till presidenten
François Mitterrand och mentor för president Macron
För att uppnå världsregering är det nödvändigt att ta bort
människors sinnen, deras individualism, lojalitet mot familjetraditioner, nationell patriotism och religiösa dogmer.
- G. Brock Chisholm, medgrundare av World Federation for
Mental Health, tidigare chef för FN:s Världshälsoorganisation
Jag kommer inte att profetera, jag kommer bara att upprepa
att vi för närvarande arbetar diskret men med all vår kraft för
att vrida denna mystiska politiska kraft som kallas suveränitet, ur klorna på de lokala nationella staterna i vår värld. Och
hela tiden förnekar vi med våra läppar vad vi gör med våra
händer, eftersom det fortfarande är kätteri att försvåra suveräniteten för de lokala nationella staterna i världen, för vilken en statsman eller en publicist kan vara,
kanske, inte riktigt bränd på staven men definitivt utstött och misskrediterad. Draken av den lokala
monarken kan fortfarande använda sina tänder och klor när den köps för att skälla.
- Arthur Toynbee, medlem av Fabian Society, 1931
Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars redaktörer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40
år ... Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitetens ljus under dessa år. Men världen är mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering. Den immateriella suveräniteten hos en intellektuell elit och världsbanker är säkert att före-
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dra framför den nationella självbestämmelsen som genomförts under de senaste århundradena
- David Rockefeller, Trilateral Commission 1991
Detta nuvarande möjlighetsfönster, under vilket en verkligt fredlig och ömsesidigt beroende världsordning kan byggas, kommer inte att vara öppen för länge - vi är på väg mot en global omvandling.
Allt vi behöver är en rätt så stor kris och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.
- David Rockefeller, 23 september 1994
Vid slutet av detta decennium kommer vi att leva under den första One World Government som någonsin har funnits i nationernas samhälle ... en regering med absolut auktoritet kommer att avgöra
de grundläggande frågorna om överlevnad. En världsregering är oundviklig.
- Karl Wojtyla, alias påven Johannes Paul II
Ingen kommer in i den nya världsordningen om han eller hon kommer att lova att dyrka Lucifer.
Ingen kommer in i New Age om han inte avlägger en Luciferian Initiation.
- David Spangler, chef för FN: s planetariska initiativ,
en grundare till New Age-rörelsen

Avfolkning
Mänsklighetens gemensamma fiende är människan. När vi letade efter en ny fiende för att förena
oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och
liknande skulle passa förtäckningen. Alla dessa faror orsakas av mänsklig intervention, och det är
bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då
mänskligheten själv.
- Club of Rome, The First Global Revolution, 1991
14 Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat
med svärd, men åter kom till liv.
15 Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala
och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
Ordspr.boken 13
Global hållbarhet kräver en avsiktlig strävan efter fattigdom, minskad resursförbrukning och fastställda nivåer av dödlighetskontroll.
- Professor Maurice King
Mina tre huvudsakliga mål skulle vara att minska människans befolkning till cirka 100 miljoner
världen över, förstöra den industriella infrastrukturen och se vildmarken, med dess kompletta arter,
som återvänder över hela världen.
- Dave Foreman, grundare av Earth First!
Människor, som en art, har inget mer värde än sniglar.
- John Davis, redaktör för Earth First! Tidning
Människor på jorden beter sig på något sätt som en patogen mikroorganism eller som cellerna i en
tumör.
- Sir James Lovelock, Healing Gaia
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Jorden har cancer och cancern är människan.
- Romklubben, Mankind at the Turning Point
En cancer är en okontrollerad multiplikation av celler; befolkningsexplosionen är en okontrollerad
multiplikation av människor. Vi måste flytta våra ansträngningar från att behandla symtomen till att
skära ut cancer. Operationen kommer att kräva många uppenbarligen brutala och hjärtlösa beslut.
- Prof Paul Ehrlich, Population Bomb
En rimlig uppskattning för ett industrialiserat världssamhälle gällande den nuvarande nordamerikanska materiella levnadsstandarden skulle vara 1 miljard. Med en mer sparsam europeisk levnadsstandard skulle 2 till 3 miljarder vara möjliga.
- FN, Global Biodiversity Assessment
En total befolkning på 250-300 miljoner människor, en minskning med 95 % från nuvarande nivåer,
skulle vara idealisk.
- Ted Turner, grundare av CNN och stor FN-givare
Ett Amerika belastar jorden mycket mer än tjugo Bangladeshar. Det här är en fruktansvärd sak att
säga. För att stabilisera världens befolkning måste vi eliminera 350 000 människor per dag. Det är
en hemsk sak att säga, men det är lika illa att inte säga det.
- Jacques Cousteau, UNESCO Courier
Utrotningen av den mänskliga arten kan inte bara vara oundviklig utan en bra sak.
- Christopher Manes, Earth First!
Utrotningen av Homo Sapiens skulle innebära överlevnad för miljoner, om inte miljarder, jordboende arter. Att avveckla mänskligheten kommer att lösa alla problem på jorden - sociala och miljömässiga.
- Ingrid Newkirk, tidigare president för PETA
Födseln bör vara ett straffbart brott mot samhället, såvida inte föräldrarna har en statslicens. Alla
potentiella föräldrar bör krävas att använda preventivmedel, regeringen utfärdar motgift till medborgare som är valda för fertilitet.
- David Brower, första verkställande direktör för Sierra Club

Omvandlingen av samhället
Demokrati är inte ett universalmedel. Den kan inte organisera allt och den känner inte till sina egna
gränser. Dessa fakta måste mötas helt och hållet. Vanhelgande, även om detta kanske låter, är demokrati inte längre lämpligt för de uppgifter som ligger framför oss. Komplexiteten och den tekniska
karaktären hos många av dagens problem tillåter inte alltid valda representanter att fatta behöriga
beslut vid rätt tidpunkt.”
- Club of Rome, The First Global Revolution, 1991
En angelägen och orolig medvetenhet utvecklas för att antyda att grundläggande förändringar måste
ske i världsordningen och dess maktstrukturer, i fördelningen av rikedom och inkomst. Kanske bara
en ny och upplyst humanism kan tillåta mänskligheten att förhandla om denna övergång.
- Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974
I naturen fortsätter organisk tillväxt enligt en Masterplan, en Blueprint. En sådan ”huvudplan” saknas i processen för tillväxt och utveckling av världssystemet. Nu är det dags att utarbeta en huvudplan för hållbar tillväxt och världsutveckling baserad på global fördelning av alla resurser och ett
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nytt globalt ekonomiskt system. Om tio eller tjugo år från idag är det förmodligen för sent.
- Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974
”Effektivt genomförande av Agenda 21 kommer att kräva en djupgående omorientering av hela det
mänskliga samhället, till skillnad från någonting som världen någonsin har upplevt en stor förändring av både regeringars och individers prioriteringar och en oöverträffad omfördelning av mänskliga och ekonomiska resurser. Detta skifte kommer att kräva att en oro för miljökonsekvenserna av
varje mänsklig handling integreras i individuellt och kollektivt beslutsfattande på alla nivåer. ”
- FN: s agenda 21
Målet är nu ett socialistiskt, omfördelningssamhälle, som är naturens rätta förvaltare och samhällets
enda hopp.
- David Brower, grundare av Friends of the Earth
Om vi inte störtar kapitalismen har vi ingen chans att rädda världen ekologiskt. Jag tror att det är
möjligt att ha ett ekologiskt sundt samhälle under socialism. Jag tror inte att det är möjligt under kapitalismen.
- Judi Bari, huvudarrangör av Earth First!
Är inte det enda hoppet för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar? Är det inte
vårt ansvar att åstadkomma det?
- Maurice Strong, grundare av FN:s miljöprogram
En massiv kampanj måste inledas för att utveckla USA. Utveckling innebär att vårt ekonomiska system anpassas till ekologins realiteter och världens resurssituation.
- Paul Ehrlich, professor i befolkningsstudier
Det enda hoppet för världen är att se till att det inte finns ett annat USA. Vi kan inte låta andra länder ha samma antal bilar, den mängd industrialisering som vi har i USA. Vi måste stoppa dessa tredje världens länder precis där de är.
- Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund
Uppgifterna spelar ingen roll. Vi baserar inte våra rekommendationer på data. Vi baserar dem på
klimatmodellerna.
- Prof. Chris Folland, Hadley Center for Climate Prediction and Research
Modellerna är praktiska fiktioner som ger något mycket användbart.
- Dr David Frame, klimatmodeller, Oxford University
Det spelar ingen roll vad som är sant, det spelar bara roll vad folk tror att är sant.
- Paul Watson, medgrundare av Greenpeace
Det enda sättet att få vårt samhälle att verkligen förändras är att skrämma människor med risken för
en katastrof.
- Professor emeritus Daniel Botkin
Vi är på väg mot en global omvandling. Allt vi behöver är rätt stora kriser ...
- David Rockefeller, verkställande medlem i Club of Rome
Begreppet nationell suveränitet har varit oföränderligt, verkligen en helig princip för internationella
relationer. Det är en princip som endast långsamt och motvilligt kommer att ge efter för de nya kraven i det globala miljösamarbetet. - FN: s rapport om global styrning
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Det finns biskopar ... som ... underordnar sig Deep state, globalismen, den anpassade tanken, den
nya världsordningen. … [D]et är viktigt att de goda - som är majoriteten - vaknar upp från sin
tröghet och inte accepterar att luras av en minoritet av oärliga människor med oundvikliga syften.
- Ärkebiskop Viganòs brev till president Trump:"Det pågår en evig kamp mellan gott och ont"
Worldshift 20 Declaration, 2011: “A whole system shift”. Denna förklaring anger målen för oligarkernas "Great Reset" som konstruerats av den falska pandemin. Worldshift 20-deklarationen utarbetades av Ervin Laszlo, grundare av Club of Rome i Ungern, av Club of Budapest och av "Worldshift", den organisation han skapade för att genomföra de internationella projekten för Club of Budapest.
Detta program för global omvandling genom list, som stöds av sådana "armatörer" som Deepak
Chopra, Bruce Lipton och Lynne McTaggart, är inget mindre än en maoistisk kulturrevolution,
som består av att krossa och göra om mänskligheten, samhället, nationalstaterna, ekonomi, styrning
och religion, medan den enda delen "folket" ska spela med i detta hemliga marxistiska avskaffande
av allt de någonsin har känt och varit, och älskat, har varit "att välja kloka ledare":
· Vi är kallade att ta initiativ som fram till nyligen hade verkat osannolika, om inte direkt omöjliga.
Men nu har världen ordnats om, återställningsknappen har slagits. ... Vi måste nu ... samarbeta med
varandra genom den största sociala omvandling som någonsin känts.
· Nuvarande globala system för ekonomi, styrning, samhällsorganisation och ekologiska förhållanden mellan mänskligheten och naturen måste omedelbart omformas.
· Endast globalt tänkande kan åstadkomma dessa mål, men hittills blockerar de långvariga effekterna av nationalism och tribalism verkliga framsteg.
· Vi måste ersätta de föråldrade föreställningarna om nationalstater.
· Det mänskliga samfundet behöver omfattande strukturreformer.
· Vi måste lämna allt vi vet för att komma dit vi behöver.
· Det måste finnas en systemisk grundlig återuppfinning av alla aspekter av mänskligheten.
· Vi måste omforma våra samhällen.
· En grundlig omvandling av nuvarande strukturer och metoder krävs.
· Regeringar måste överväga om hela andlighetskonceptet behöver omformuleras mot bakgrund av
ett globalt samhälle.
· En ny slutresultat måste upprättas som inbegriper miljö och människors välbefinnande som en del
av samhällets sociala affär som en enhet med begränsat ansvar.
· ... Genom att integrera dessa uppgifter under årtionden får vi Social Harmony Index (SHI), en
sammansatt utvärdering av varje samhälle och dess betyg i världen. ...
[Detta] kommer att tjäna som en referensram för varje lands utveckling och genom att stimulera till
avvikelser [betoning tillagd] öka den allmänna opinionens inverkan på regeringen. Varje nation borde nu försöka intensifiera SHI-konkurrensen och försvaga BNP-konkurrensen i världen.
· Det är folkets ansvar att välja ledarskap som är kunnigt och klokt.

Pengar
Vi har i detta land en av de mest korrupta institutionerna världen någonsin har känt. Jag hänvisar
till Federal Reserve Board och Federal Reserve Banks, nedan kallade Fed. Fed har lurat regeringen i dessa USA och folket i Förenta Stater tillräckligt med pengar för att betala nationens skuld.
Feds försämringar och missgärningar har kostat tillräckligt med pengar för att betala statsskulden
flera gånger om. Denna onda institution har utarmat och förstört för folket i dessa Förenta stater,
och har praktiskt taget gått i konkurs för vår regering. Det har varit möjligt genom brister i lagen
enligt vilken det verkar, genom FEDs administrativa missförhållanden och genom korrupta metoder
hos de förmögna gamarna som kontrollerar den.
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Vissa människor som tror att Federal Reserve Banks är USA:s regeringsinstitutioner. De är privata
monopol som byter folket i dessa Förenta staterna till förmån för sig själva och deras utländska
kunder; utländska och inhemska spekulanter och bedragare; och rika och rövar-långivare. Inom
den mörka besättningen bestående av finansiella pirater finns det de som skulle skära av en mans
hals för att få en dollar ur fickan; det finns de som skickar pengar till stater för att köpa röster för
att kontrollera våra lagstiftande församlingar; det finns de som upprätthåller internationell propaganda i syfte att lura oss att bevilja nya medgivanden som gör det möjligt för dem att dölja sina tidigare gärningar och sätta igång deras gigantiska kriminalitet."
Dessa tolv privata kreditmonopol föll på bedrägligt och illojalt sätt i detta land av bankirerna som
kom hit från Europa och betalade tillbaka vår gästfrihet genom att undergräva våra amerikanska
institutioner. Dessa bankirer tog pengar från detta land för att finansiera Japan i ett krig mot Ryssland. De skapade ett terrorriket i Ryssland med våra pengar för att hjälpa i det kriget. De inledde
den separata freden mellan Tyskland och Ryssland och drev därmed en kil mellan de allierade i
världskriget. De finansierade Trotskijs resa från New York till Ryssland så att han kunde hjälpa till
med förstörelsen av det ryska imperiet. De främjade och anstiftade den Ryska revolutionen och placerade en stor fond av amerikanska dollar till Trotskijs förfogande i en av deras filialbanker i Sverige så att ryska hem kunde brytas upp ordentligt och ryska barn kastades långt från deras naturliga skydd. De har sedan börjat bryta upp amerikanska hem och skingringen av amerikanska barn.
― Congressman Louis McFadden, 1934
Jag bryr mig inte vilken marionett som placeras på tronen i
England för att styra imperiet som solen aldrig går ner i.
Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd
kontrollerar det brittiska riket, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden.
- Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) och grundare av
House of Rothschild
När en regering är beroende av bankirerna för pengar, kontrollerar de och inte regeringens ledare situationen, eftersom
handen som ger är över handen som tar. Pengar har inget moderland; finansiärer är utan patriotism och utan anständighet; deras enda syfte är vinst.
- Napoleon Bonaparte
Det bästa sättet att förstöra det kapitalistiska systemet är att fördärva bort valutan moraliskt.
- Vladimir Lenin
Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att kontrollera frågan om sin valuta,
först genom inflation och sedan genom deflation, kommer bankerna och företagen som kommer att
växa upp runt dem att beröva folket all egendom tills deras barn vaknar som hemlösa på kontinenten som deras fäder erövrade.
- Thomas Jefferson, 1816:
De få som förstår systemet kommer antingen att vara så intresserade av dess vinster eller att vara
så beroende av dess fördelar att det inte kommer att finnas något motstånd från den klassen, medan
å andra sidan den stora mängden människor som är mentalt oförmögna att förstå den enorma fördelen, att kapital härrör från systemet, kommer att bära sina bördor utan klagomål, och kanske inte
ens misstänka att systemet är skadligt för deras intressen.
- Bröderna Rothschild i London skrev till medarbetare i New York, 1863.
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Den som kontrollerar volymen i vårt land är absolut mästare inom all industri och handel, och när
du inser att hela systemet mycket enkelt kontrolleras, på ett eller annat sätt, av några kraftfulla
män på toppen, behöver du inte få veta var perioder med inflation och depression har sitt ursprung.
- President James A. Garfield, 1881, två veckor innan han mördades
Det är tillräckligt att folk i nationen inte förstår vårt bank- och monetära system, för om de gjorde
det tror jag att det skulle bli en revolution före imorgon morgon.
- Henry Ford, 1863-1947
Processen genom vilken banker skapar pengar är så enkel att tankarna tillbakavisas. Med något så
viktigt verkar ett djupare mysterium bara anständigt.
- John Kenneth Galbraith, Economist
Frågan som har gått igenom århundradena och som måste bekämpas förr eller senare är folket
kontra bankerna.
- Lord Acton, 1834-1902, Lord Chief Justice of England
Kamrater, oroa dig inte för allt du hör om glasnost och perestroika och demokrati under de kommande åren. Dessa är främst för utåtgående konsumtion. Det kommer inte att ske någon signifikant
intern förändring inom Sovjetunionen förutom för kosmetiska ändamål. Vårt syfte är att avväpna
amerikanerna och låta dem somna.
- Mikhail Gorbachev, 2 november 1987, medlem av Club of Madrid
Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. ... Bankväsendet blev uttänkt i orättfärdighet och föddes i synd. ... Men om du vill fortsätta att vara bankernas slavar och betala kostnaden för ditt eget slaveri, låt bankirerna fortsätta att skapa pengar och kontrollera krediten. ... Banker äger jorden. Ta bort det från dem, men lämna dem makten att skapa pengar och kontrollera krediten, och med en snärt kommer de att skapa tillräckligt för att köpa dem tillbaka.
- Sir Josiah Stamp, 1880-1941, president för Bank of England 1928-1941, industri, ekonom, tjänsteman, statistiker, författare och bankir
Pengar är en ny form av slaveri och kan särskiljas från det gamla bara genom att de är opersonliga - att det inte finns något mänskligt förhållande mellan mästare och slav.
- Leo Tolstoj, 1828-1910
Det finns inget mer direkt sätt att inta kontrollen över en nation än genom dess kredit (penning) -system.
- Phillip A. Benson, American Bankers 'Association, 8 juni 1939
Frågan idag är densamma som den har varit genom hela historien, oavsett om människan ska få
styra sig själv eller styras av en liten elit.
- Thomas Jefferson, 1743-1826)
Rockefellers och deras allierades strävan är att skapa en världsregering som kombinerar superkapitalism och kommunism under samma tält, allt under deras kontroll ". Menar jag konspiration? Ja
det gör jag, jag är övertygad om att det finns en sådan komplott, internationellt i omfattning, generationer gamla i planering och otroligt onda i sin avsikt.
- Kongressledamot Larry P. McDonald, 1976, dödad i Korean Airlines 747 som sköts ner av Sovjet
Presidentens höga ämbete har använts för att främja en komplott för att förstöra amerikanens frihet och innan jag lämnar ämbetet måste jag informera medborgaren om hans svåra situation.
- President John F. Kennedy, tio dagar innan han mördades
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”I regeringsråden måste vi skydda oss mot förvärvet av obefogat inflytande, oavsett om det söks eller är obefogat, av det militärindustriella komplexet. Potentialen för den katastrofala ökningen av
felplacerad makt finns och kommer att bestå. Endast en vaken och kunnig medborgare kan ... (skydda demokratin)
- President Dwight Eisenhower Farewell Address, 1961

Kriget mot mänskligheten
Mikrovågsstrålning kan göra dig blind, ändra ditt beteende, förorsaka genetisk skada, till och med
döda dig. Riskerna har döljts för dig av Pentagon, utrikesdepartementet och elektronikindustrin.
- Paul Brodeur, The Zapping of America, 1977
Riktlinjer för exponering för elektromagnetisk strålning. Nazistforskaren Herman P. Schwan arbetade vid Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics. Han fördes till
USA under Operation Paperclip och anställdes av US Navy. Schwan är ansvarig för de nuvarande
”säkerhetsriktlinjerna” för ”endast värme”, som inte tar hänsyn till de biologiska effekterna på människokroppen - vilket bevisats av över 31 000 studier - och som därför är helt oskyddade. Men även
Schwan "hävdade konsekvent att hans doseringsgräns förmodligen inte är säker under mer än en
timme".
- Dr. Robert O. Becker och Brian Selden, The Body Electric: Elektromagnetism and the Foundation
of Life, s.306
Jämfört med kontinuerlig vågstrålning är pulserande mikrovågsfält med samma genomsnittliga
energideposition i vävnader i allmänhet mer effektiva för att producera ett biologiskt gensvar.
- ”Internationell” ”kommission” för icke-joniserande strålning”Skydd”, 1998 ”Säkerhets” Riktlinjer
Alla trådlösa kommunikationsenheter kommunicerar åtminstone delvis via pulsering och ju smartare de är, desto mer pulsar de. Pulsade EMF är i de flesta fall mycket mer biologiskt aktiva än ickepulserade EMF med samma genomsnittliga intensitet, men pulsationer ignoreras i säkerhetsriktlinjerna trots att nästan alla våra nuvarande exponeringar är mycket pulserade.
- Professor emeritus Martin Pall
[Den] vetenskapliga debatten har kapats av företagsintressen från telekomindustrin. ... Europeiska
kommissionen [och] de flesta medlemsländerna ... sluter helt enkelt ögonen [för] vetenskapliga fakta och tidiga varningar. Vi har sett exakt samma scenario i debatten om tobak, asbest, klimatförändringar och bekämpningsmedel.
- Klaus Buchner och Michèle Rivasi, ledamöter av Europaparlamentet
Oavsett frekvens kan EMF-strålningen vara antingen termisk - som människokroppen kan känna av
/ upptäcka, eller icke-termisk - som människokroppen inte kan känna av / upptäcka. EMF är osynliga, tysta, luktfria och smaklösa, och det är ett avskyvärt brott mot mänskligheten att dagens ”säkra” exponeringsgränser enbart baseras på de termiska effekterna.
- J.G. Flynn, vapenexpert, gick i pension från kanadensiska väpnade styrkor (Congressional Briefing av fysiker Dr. Ted Litovitz, 12 juli 2001
Om de mer avancerade nationerna i väst är strikta i efterlevnaden av stränga exponeringsstandarder, kan det ha ogynnsamma effekter på industriell produktion och militära funktioner.
- Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning (radiovågor och mikrovågor)
Kommunistiska länder från Eurasion, 1976 Department of Defense Intelligence Document prepared
by the US Army Medical Intelligence and Information Agency
and approved by the Directorate for Scientific
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and Technical Intelligence of the Defense Intelligence Agency
Sedan åren 1947—73 - kände Världshälsoorganisationen (WHO) till sanningen om de skadliga effekterna av mikrovågsstrålning. Den publicerade ett dokument (biologiska effekter och hälsorisker
vid mikrovågsstrålning) [som] beskriver främst de negativa effekterna av mikrovågsstrålning på
neurologiska, vaskulära och hjärt-system, såväl som på sköldkörteln och trombocyterna; det rapporterar också om att mikrovågor kan orsaka typ II-diabetes, sömnproblem, grå starr, opacifiering
av ögonlinsen och beteendestörningar, bland andra.
- Olga Sheean, The WHO Cover-Up That is Costing Us the Earth
5G är ett vapen som kommer att döda allt biologiskt liv på denna planet. Det är en stor korg med
tekniker, inklusive autonoma fordon, smarta mätare, smarta städer, LED-gatlyktor, allt som ingår i
FN:s "spänstiga städer" -agenda. Att testa teknik på människor och i stadslandskap är folkmord, ett
brott mot mänskligheten i strid med Nürnbergkoden.
- Mark Steele, vapenexpert
[Gällande HAARP] Allt jag behöver göra är att stråla mikrovågor upp till jonosfären ... mikrovågorna som går upp till molnet i en inställd vinkel kommer att reflektera ner på landet och om jag
kontinuerligt strålar vete i detta fält, eller nötkreaturen, eller fåren, jag kan skada dem eller så kan
jag minska växternas immunförsvar så att de inte blir friska och de kommer att dö, och jag kan
hindra deras tillväxt, och jag kan ge ekonomisk ruin till det landet. Jag kan skada alla djur, alla
kor, alla får. Det är så enkelt att göra. Du behöver bara trycka på en knapp och du kan föra ekonomisk ruin till ett land.
- Barrie Trower, vapenexpert
Om du någonsin skulle kunna stryka jonosfären på rätt sätt elektroniskt, vilket HAARP kan göra nu,
kan du skapa en känslomässig förändring i en stor del av befolkningen och skapa en slö typ av dem
eller en mycket energisk, upprorisk typ av dem. Och det skulle påverka ett stort antal, kanske så
många som 70 procent av befolkningen i regionen där signalen genererades.
- Dr. Nick Begich, författare, Angels Don't Play This HAARP
Vi har förklarat rymden som en operativ domän för Nato.
- Londonförklaringen, utfärdad av statscheferna och
Regeringen deltar i Nordatlantiska rådets möte i London 3-4 december 2019
Utforskningen och användningen av yttre rymden, inklusive månen och andra himlainvånarna, ska
verkställas till förmån för och i alla länders intresse, oavsett deras ekonomiska grad eller vetenskapliga utveckling, och skall vara hela mänsklighetens sfär.
-― Outer Space Treaty (art. 1)
Vi kan förändra beteendet hos vävnader, celler, organ och hela organismer .... du kan orsaka upp
till sex gånger högre fosterdödlighet och fosterskador hos försöksdjur, och dessa fält är så svaga att
du knappt kan upptäcka dem ... Det är känt hur man framkallar maligna sjukdomar i mänskliga celler ... och hur man kan bota dem ...
- Eldon Byrd, forskare vid Naval Surface Weapons Center, USN, om MW-strålning 1986
En helt ny vapenarsenal, baserad på enheter som är utformade för att införa subliminella meddelanden eller för att förändra kroppens psykologiska och databehandlingsförmåga, kan användas för
att göra personer okomplicerade. Dessa vapen syftar till att kontrollera eller förändra psyken eller
till att attackera de olika sensoriska och databehandlingssystemen i den mänskliga organismen. I
båda fallen är målet att förvirra eller förstöra de signaler som normalt håller kroppen i jämvikt.
- Timothy L. Thomas, The Mind Has No Firewall, (US Army War College, 1998)
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Dessa vapen [mikrovågor] är farligare än atomförstörelse - med kunskap om hjärnan kan vi förvandla, vi kan forma, direkt robotisera människan. Jag tror att den stora risken för framtiden är att
vi kommer att ha robotiserat människor som inte är medvetna om att de har robotiserats.
- Dr. José Delgado, 1915–2011, professor i neurofysiologi, Yale University, genomförde forskning
om mind control genom elektrisk stimulering av hjärnan
5G - denna oprövade, nya teknik - tillsammans med tidigare generationer - kan inte bara hota livet
och hälsan hos våra träd, växter, djur och vilda djur, utan den står också ... helt i opposition till livet på denna planet.
- Professor Olle Johnasson, Karolinska Institutet, Sverige (pensionerad)
Vår överlevnad beror på förmågan hos hederliga forskare och andra människor med god vilja att
bryta det militärindustriella dödsgreppet på våra politiska beslutande institutioner.
- Dr. Robert O. Becker och Brian Selden, The Body Electric:Elektromagnetism and the Foundation
of Life, s.329
5G kan vara som ett långsamt Hiroshima.
- Oleg Gregoriev, ordförande för den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålskydd

Vilken typ av värld ...?
Sätter vinst framför människor, planeten och välstånd?
Avvisar vilken typ av vetenskap som ger mening i vår biologi och håller oss säkra?
Tvingar unga skolbarn att utsättas för höga nivåer av mikrovågsstrålning?
Straffar lärare för att försöka skydda sig själva / sina elever mot WiFi-strålning?
Avvisar det fysiska lidandet hos miljontals globala medborgare med mikrovågssjuka?
Har regeringar som vägrar att erkänna eller prata med sina väljare om den trådlösa teknik som
används utan deras samtycke och utan begränsningar, övervakning eller kontroll?
Anställer branschförspända / -finansierade ”experter” för att bagatellisera farorna med trådlös
teknik?
Underlåter inte allmänheten att informera om de faror som identifierats av telekomindustrin
själv?
Vilken typ av Världshälsoorganisationen tolererar globala skador till förmån för industrin?
- Olga Sheean, Världshälsoorganisationen: Setting the Standard for a Wireless World of Harm
Den exponentiella ökningen av allmän exponering för elektromagnetisk strålning sätter mänsklighetens framtid i stor risk. Historien visar att FN och dess systerorganisationer från början har drivits ideologiskt och ekonomiskt av samma intressen som har tagit kontrollen och monopoliserat
våra grundläggande behov utan vård för livet på jorden. Detta bryter mot allt som FN förmodligen
står för och andan i fördragen som härrör från organisationen så som allmänheten förstår. FN skiljer sig inte från Orwells Big Brother.
- Planetary Association for Clean Energy,
inlämning till FN:s råd för mänskliga rättigheter, 2019

135

BILAGA 6
Ett meddelande om undanröjning av barn
"Konspirationsteori? Sant eller falskt?
Jag vet inte, men med tanke på osäkerheten skickar jag inte min son tillbaka till skolan.”Läs detta
och skicka meddelandet snabbt vidare, särskilt till barnfamiljer i skolan ...”Du kommer inte att förorenas eller utrotas av viruset utan av det framtida multidos-vaccinet. LÅT BLI ATT TESTA DET
SJÄLV!
“COVID-19 betyder: Certificate of Vaccination IDidentitet med 19.
1 = A och 9 = I för AI = Artificiell intelligens.
Det är inte namnet på viruset. Det är ett stort internationellt program för förslavning och befolkningsminskning som utvecklats i årtionden och lanserades i januari 2020 under det senaste [World
Economic Forum-mötet] i Davos.
”Under dessa villkor, LÅT INTE TESTA DIG, efter 70 dagar är viruset inaktivt. Vi är redan bortom
denna punkt. ”Det som återaktiverar viruset är ett immunförsvar som försvagats pga av vaccination.
Vad de tänker injicera oss med (7 vacciner, alla fruktansvärda) är en verklig nedstigning till helvetet
som syftar till massavfolkning med upp till över 80 %. Till detta kommer 5G, som de installerar i
varje stad i världen för att försvaga vårt immunförsvar. Det är den verkliga bomben i vår människokropp!
”Testa inte - testerna är värdelösa. Testtillverkarna säger att inget av testerna kan upptäcka SARSCov-2-virus, utan bara en liten del av små ofarliga virus eller cellavfall (exosomer) som naturligt
ingår i vår mikrobiota. * Så dessa test fungerar bara för att bevisa att du inte är sjuk, bara en frisk
bärare, men inte för dem - de kommer att förklara att du är positiv! Därför sjuk ...
”Fler och fler testade kommer att verka positiva på testerna och närmar sig 90 %.Det är deras mål!
”Det är därför de väljer våra barn först eftersom de inte kan påtvinga vuxna testet i en demokrati.Men från och med den 11 maj i Frankrike kommer de att införa masstestning i alla skolor
(700 000 per vecka).
Varje skolchef kommer att få en beställning på 61 sidor från utbildningsnämnden (prata om att
drunkna i frågan med en tsunami av ord) och införa testet utan att informera föräldrarna i förväg, eftersom detta kommer att införas av staten (även i alla institutioner) men i ett andra steg: företag eller arbetsordrar i samhället som ett resultat av massarbetslöshet, etc.)
”När de väl har testat ditt barn kommer de att tvinga alla nära familjen och deras kontakter att testas, återsättas i karantän (sedan vaccineras).
Du har inget annat val än att acceptera denna testning, annars kommer de att ta ditt barn detta kommer att framgå mellan raderna i den ordningen som skickas till varje skola. Vi är inte sjuka, bara friska bärare ... bärare av massor av små virus som kommer att visas på testerna som ett positivt resultat - detta är deras kontrollstrategi ... detta är deras slutliga lösning!
Det enda de behöver är detta: "Att få hela världen att tro att världen är sjuk.
”MEN DE HAR INTE NYCKELN, åtminstone inte ännu. De vet att vi inte kommer att förbli passiva, varför de har satt upp den här hemliga, djävulska och strategiska planen:
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RETA UPP OSS GENOM VÅRA BARN.
Deras attackpunkt: våra barn.
Deras strategi: testning.
Låt oss inte ge dem vad de vill!
Låt oss inte låta dem kontrollera oss.
Att testas positivt är att förse oss med en etikett som skadedjur vilket judarna blev.
”Att vägra testning är den enda nyckeln för att hindra dem från att införa vaccination mot oss
(andra vågen), det är hur vi kan förhindra att de blåser upp siffrorna och INFÖR en global vaccination mot 7 miljarder människor i den tredje vågen.
De kan inte påtvinga oss vaccinet för att vi ännu inte befinner oss i en diktatur - det är dit de siktar,
när vi väl är vaccinerade blir vi alla sjuka, försvagade ... och resten vet du ...
I Frankrike kan människor vägra masstestning. Det är därför det enda meddelandet som ska skickas
på alla sociala nätverk och i hela Frankrike är följande. Under dessa nio dagar ska vi bara titta på
och prata om följande (lämna dina böcker och sluta titta på videor som hanterar andra frågor). Detta är ett globalt nödsamtal för att rädda alla länder som ännu inte har tagits över av total korruption eller diktatur.
Detta är det viktigaste meddelandet att förmedla under dessa nio dagar - vi får bara prata om
detta:TESTA DIG INTE OCH LÅT INTE DIN BARN TESTAS UTAN DITT SAMTYCKE
”Om människor i Frankrike förstår detta meddelande, kommer de inte att skicka sina barn tillbaka
till skolan, i statens klor.
De kommer inte att masstestas.
Och de tvingas inte vaccineras under den andra vågen.
Det enda sättet för att rädda vår mänsklighet är att få människor som fortfarande har valet att förstå:
bli inte testad, ge dem inte det svar de vill ha, fall inte i deras fälla.
ALLT kommer att flöda därifrån.
Placera dig INTE i ett hörn - testa INTE - vaccinera INTE.
”Vi måste fylla Facebook, videor och alla media med detta enda meddelande.GÖR DINA MEDDELANDEN TYDLIGA.
Deras attackpunkt: dina barn.
Deras strategi: testning.
Låt oss inte ge dem vad de vill.
"* [Översättarens anmärkning: den sista delen av detta påstående gjordes faktiskt inte av tillverkarna utan av bl.a. Dr. Andrew Kaufman.]
Peter Koenig. Farce och diaboliska agendan för en "Universal Lockdown"Världsekonomiskt forum: COVID-19-plattform
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BILAGA 7
MULTISYSTEM INFLAMMATION SYNDROM hos BARN (MIS-C)
Efter ny information om barn på sjukhus för inflammatoriska symtom (kliniskt liknar DET Kawasakis sjukdom) och den möjliga kopplingen mellan detta syndrom och COVID-19:
* [* Översättaren har ersatt den ursprungliga franska artikeln som enbart handlar om Kawasakis
sjukdom med utdrag ur en nyare artikel (augusti 2020) om multisysteminflammatoriskt syndrom
hos barn (MIS-C), som finns på engelska och ger en översikt över utvecklingen sedan den franska
versionen av denna rapport ursprungligen publicerades i maj 2020. Hela artikeln finns tillgänglig
förtryck I PDF-version här.]
Multisysteminflammatoriskt syndrom hos barn (MIS-C) associerat med SARS-CoV-2:
En systematisk granskning
Joseph Y. Abrams, PhD, MPH, Shana E. Godfred-Cato, DO, Matthew E. Oster, MD, MPH, Eric J.
Chow, MD, Emilia H. Koumans, MD, Bobbi Bryant, MPH, Jessica W. Leung, MPH, and Ermias D.
Belay, MD
Abstrakt
Mål
Att utveckla en mer omfattande beskrivning av multisysteminflammationssyndrom hos barn
(MIS-C), ett nytt syndrom kopplat till SARS-CoV-2, genom att genomföra en systematisk analys av
studier från olika inställningar som använde olika inklusionskriterier.
Studera design
MIS-C-studier identifierades genom att söka i PubMed och Embase samt förtrycksförvar och artikelreferenser för att identifiera studier av MIS-C-fall publicerade från 25 april 2020 till 29 juni
2020. MIS-C-studiemetadata utvärderades och information om fall gällande demografi, kliniska
symtom, laboratoriemätningar, behandlingar och resultat sammanfattades och kontrasterades mellan studierna.
Resultat
Åtta studier identifierades som representerade totalt 440 MIS-C-fall. Inklusionskriterier varierade
efter studie: tre studier utvalda patienter diagnostiserade med Kawasakisjukdom (KD), två krävde
kardiovaskulär involvering och tre hade bredare kriterier för integration av flera system. Patienternas medianålder varierade från studie till 7,3 till 10 år och 59% av patienterna var män. I alla studier varierade andelen patienter med positiva resultat för SARS-CoV-2 RT-PCR-test från 13 till 69%
och för serologi, från 75 till 100%. MIS-C-patienter hade hög prevalens av gastrointestinala (87%),
dermatologiska / mucokutana (73 %) och kardiovaskulära (71%) symtom. Förekomsten av kardiovaskulära, neurologiska och andningsinsatser involverade signifikant beroende på kriterier för inkludering av studier. Alla studier rapporterade förhöjda nivåer av C-reaktivt protein, interleukin-6
och fibrinogen hos minst 75 % av patienterna i varje studie.
Slutsatser
Denna systematiska granskning av MIS-C-studier hjälper till att förstå detta nyligen identifierade
syndrom och kan vara användbart för att utveckla en förfinad, universell falldefinition av MIS-C.
Världshälsoorganisationen (WHO) underrättades först om ett kluster av oförklarliga lunginflammationsfall i Wuhan, Kina, den 31 december 2019. Under de första sex månaderna 2020 blev coronavirus sjukdom 2019 (COVID-19) en global pandemi med över 10 miljoner bekräftade fall och över
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500 000 dödsfall i slutet av juni. (1) Även om det orsakande medlet för COVID-19 - allvarligt akut
respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) - har visat sig svårt att innehålla, infektion hos
barn och ungdomar har i allmänhet resulterat i mer milda eller asymptomatiska fall jämfört med
vuxna. (2, 3, 4)
Den 25 april 2020 varnade Storbritanniens National Health Service (UK NHS) läkare om ett nyligen erkänt syndrom med allvarlig multisysteminflammation hos barn med kliniska egenskaper som
liknar dem som finns i Kawasakis sjukdom och toxiskt chocksyndrom (TSS). (5) Det nya syndromet var temporärt associerat med COVID-19, med symtomutveckling vanligtvis cirka 3-4 veckor
efter eskalering av geografiskt lokal COVID-19-incidens. Senare rapporter från andra europeiska
länder och USA (USA) identifierade ytterligare fall av barn som uppvisade ett hyperinflammatoriskt syndrom med multisysteminvolvering; många av patienterna hade laboratoriebekräftelse av
nuvarande eller tidigare SARS-CoV-2-infektion genom omvänd transkriptas-polymeraskedjereaktion (RTPCR) eller serologiska tester. (6) Den första publicerade studien av MIS-C-patienter beskrev åtta barn från Storbritannien med hyperinflammatorisk chock; (7) sedan dess har flera ytterligare beskrivande studier bidragit till en bredare kunskap om den kliniska bilden för syndromet, nu
kallat multisystem inflammatoriskt syndrom hos barn (MIS-C). (8, 9,10 )
Hälsotjänstemän har justerat de kliniska och epidemiologiska kriterierna som används för att identifiera fall i takt med att MIS-C har utvecklats. MIS-C är ett nytt syndrom för vilket inget bekräftande
diagnostiskt test finns. Klinisk praxis, inklusive diagnostiska kriterier, för MIS-C har varierat över
tid och inställning. Därför kan studier av MIS-C skilja sig väsentligt i fall som omfattar kriterier,
testade laboratorievärden och administrerade behandlingar. Syftet med denna systematiska granskning är att jämföra och sammanfatta för närvarande publicerade studier för att ge en översikt över
den kliniska bilden av MIS-C som redogör för dessa olika inställningar och fallinkluderingskriterier
från olika inställningar.
Metoder
Litteratursökningar gjordes med PubMed och Embase för artiklar publicerade från 25 april 2020 till
och med 29 juni 2020. Med tanke på nyheten i MIS-C sökte man också förtryck manuskript som
laddats upp till medRxiv och bioRxiv servrar under samma tidsram. På grund av den snabbt utvecklande förståelsen av MIS-C användes en mängd olika söktermer för att identifiera rapporter om
MIS-C-fall. Söktermerna inkluderade följande fraser eller kombinationer av fraser ”multisystem inflammatoriskt syndrom”; ”Kawasakisjukdom”; ”Hyperinflammatorisk”; ”Hyperinflammation”;
”Toxiskt chocksyndrom”; "Chock" med "barn" eller "barn"; "Cytokin" med "barn" eller "barn"; "Inflammation" eller "inflammatorisk" med "syndrom" och "barn" eller "barn."
Studier av MIS-C-fall har använt olika namn för syndromet och använt olika kriterier för att identifiera fall. För att säkerställa att inga studier missades genom nyckelordssökning användes Google
Scholar för att söka igenom alla studier som citerade två tidiga, effektfulla publikationer om
MIS-C. (7, 10)
Papper som identifierats genom alla sökningar undersöktes för att avgöra om det var studier som
beskriver patienter med kliniska och epidemiologiska egenskaper som överensstämmer med MIS-C
enligt definitionen av UK Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH), New York State
Department of Health, USA Centers for Disease Control and Prevention (CDC), (11) eller WHO.
(12) Studier som beskriver patienter som uppfyller följande kriterier inkluderades i analysen: 1) ung
ålder (vanligtvis under 21 år); 2) allvarliga kardiovaskulära eller multisystemkliniska manifestationer; 3) laboratoriebevis för inflammation; 4) antingen laboratoriebevis för SARS-CoV-2-infektion
eller epidemiologisk association med COVID-19 (inklusive tidsmässig associering med perioder
med hög lokal COVID-19-överföring). Med tanke på den betydande kliniska överlappningen mellan MIS-C och KD, inkluderades ett annat syndrom utan ett diagnostiskt test, studier som beskriver
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KD-patienter med laboratorie- eller epidemiologiska kopplingar till SARS-CoV-2 i denna systematiska granskning.
Endast studier som beskrev minst 5 MIS-C-fall inkluderades, och studier med MIS-C-patienter som
till stor del eller helt beskrivits i andra publikationer exkluderades. Vi använde information om inställning (datum för fallidentifiering och vårdinställning) för att identifiera potentiell duplicering av
patienter mellan studier, uppföljning med studieförfattare för ytterligare information. Data som
samlats in från artiklarna inkluderade: kriterier för inkludering av fall, demografisk information,
kliniska tecken / symtom och resultat, laboratoriemarkörer för inflammation och kardiovaskulär
funktion och administrerade behandlingar. Studier som inte tillräckligt beskriver ovanstående data
exkluderades. Median- och interkvartilintervall (IQR) för laboratorievärden fångades om de rapporterades av varje studie, tillsammans med andelen patienter med onormala värden med referensintervall som rapporterats för varje studie. För studier som rapporterade median och IQR men inte andelen med onormala värden rapporterades intervallet av möjliga proportioner baserat på vilka percentilvärden som låg utanför referensintervallen (till exempel om den rapporterade 25: e percentilen var inom referensområdet men medianen var över det vet vi att mellan 50-75% av patienterna i
studien hade förhöjda värden för den markören).
Studierna delades in i tre kategorier baserat på inklusionskriterier; studier med kardiovaskulärt engagemang som ett krav för inkludering; patienter som uppfyller KD: s kliniska falldefinition (13)
som ett krav för inkludering; och bredare kriterier som fångade patienter med multisysteminblandning tillsammans med bevis på inflammation och kopplingar till COVID-19. Generaliserade linjära
blandade modeller med dubbla arcsintransformerade proportioner (14) användes för att bedöma
skillnader i förekomst av kliniska symtom och behandlingar administrerade efter studiekategori.
Metoden för blandad modell möjliggjorde en jämförelse av proportioner efter inklusionskriterier
samtidigt som man redogjorde för heterogenitet i studien. (15) Statistiska analyser utfördes med användning av R version 4.0.2 (The R Foundation for Statistical Computing, 2020).
Diskussion
Vår översikt sammanfattar och jämför data från åtta separata studier som beskriver patienter med
MIS-C identifierade i olika inställningar med användning av olika inklusionskriterier. MIS-C-patienter hade övervägande feber med gastrointestinala, kardiovaskulära och slemhinna manifestationer som var konsekventa i studierna trots de olika inklusionskriterierna. Andningsvägar, som är dominerande manifestationer i COVID-19, beskrivs i en minoritet av MIS-C-patienter. Alla studier
rapporterade högt förhöjda nivåer av Creactive protein och andra laboratoriemarkörer för inflammation som tyder på att hyperinflammatoriskt tillstånd är ett primärt kännetecken för MIS-C. Studierna representerar en förståelse under utveckling av de kliniska manifestationerna och hanteringen av
detta nya tillstånd. Eftersom den brittiska NHS:s första varning beskrev fall som liknar atypiskt KD
eller toxiskt chocksyndrom, fokuserade de tidigt publicerade studierna sina analyser antingen på patienter som diagnostiserats med KD eller patienter med chock och andra hjärt-kärlsjukdomar. (7, 8,
10, 31) Många av de nyligen publicerade studierna möjliggjorde inkludering av patienter med mer
omfattande multisysteminblandning tillsammans med laboratoriebevis för inflammation. (21, 22,
32)
Studierna som beskriver patienter som diagnostiserats som KD eller med nödvändiga kriterier för
kardiovaskulär inkludering representerar sannolikt delmängder av MIS-C som definieras av de bredare falldefinitionerna som används av Storbritannien, New York State, CDC och WHO. De patienter som beskrivs av Riphagen et al hade alla multisysteminvolvering, laboratoriebevis för inflammation och positiva serologiska tester för SARS-CoV-2, och alla skulle ha uppfyllt ovanstående falldefinitioner. (7) På samma sätt var patienterna i andra studier (8, 10, 28, 29, 31 ) hade också överväldigande multisysteminvolvering, laboratoriebevis för inflammation och positiva test för SARSCoV-2. Omvänt skulle en betydande andel patienter i studierna med bredare falldefinitioner ha upp-
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fyllt inklusionskriterier för de andra studierna: många patienter i andra kohorter (21, 22, 32) fick
diagnoser av KD (22 %, 36 % och 40 %, respektive) eller hade tecken på chock (50 %, 10 % respektive 48 %).
Det är viktigt att, även om många MIS-C-fall delar kliniska funktioner som liknar KD, antyder
ökande bevis att de är två separata syndrom. Även om MIS-C och KD har vissa fenotypiska likheter
finns det flera epidemiologiska och kliniska särdrag som skiljer de två sjukdomarna. Cirka 80% av
KD-fallen är under 5 år med en medianålder på två år (34, 35) och medianåldern för patienter som
rapporterats i alla åtta MIS-C-studierna var minst 7 år. KD-förekomsten är dramatiskt högre bland
japanska barn och andra barn av östasiatisk härkomst. Däremot beskriver MIS-C-studierna inte ett
övervägande bland barn av östasiatisk härkomst, och trots omfattande spridning av COVID19 i vissa östasiatiska länder finns rapporter om MIS-C i den regionen i stort sett frånvarande. (35) Verdoni
et al. rapporterade att patienter som uppfyllde KD-diagnostiska kriterier associerade med COVID19 hade lägre antal vita blodkroppar och lägre blodplättnivåer men högre nivåer av C-reaktivt protein och ferritin jämfört med fall av KD från före COVID-19-pandemin. (10) Whittaker et. al rapporterade att MIS-C-fall hade högre nivåer av neutrofiler, C-reaktivt protein, ferritin, troponin och
d-dimerer jämfört med en historisk KD-kohort, men lägre nivåer av lymfocyter och trombocyter.
(32) MIS-C-fall uppvisar högre förekomst av multisysteminvolvering, särskilt hjärtavvikelser som
myokardit och chock. (35) KD är ett kliniskt diagnostiserat syndrom, vilket ger överlappning i kliniska egenskaper med MIS-C, en betydande del av MIS-C-fall kan fortsätta att vara klass som KD
eftersom fler barn utsätts för SARS-CoV-2. Tidiga rapporter stöder användningen av IVIG, som är
standardbehandling för KD, för användning vid behandling av MIS-C-patienter; (7, 9, 23) kortikosteroider har också en viktig roll i KD-behandling och detsamma kan visa sig vara sant för MIS- C.
(19) Trots detta kan det finnas viktiga etiologiska och patofysiologiska skillnader mellan KD och
MIS-C, och det kan vara viktigt att skilja mellan de två syndromen för att fastställa bästa metoder
för behandling och förebyggande av MIS-C.
I alla studier var andelen patienter med positiva SARS-CoV-2 serologitester väsentligt högre än de
med positiva SARS-CoV-2 RT-PCR-tester. Dessa resultat liksom ökade markörer för hyperinflammation överensstämmer med hypotesen att MIS-C härrör från en postinfektiös inflammatorisk process. (21, 35, 36) Flera rapporter (21, 22, 37) beskriver en 4-6 veckors försening mellan spridningen
av lokala COVID-19-fall och ökningen av MIS-C-fall, medan Feldstein et al beskriver en median på
22 dagar mellan uppkomsten av COVID-19-symtom och MIS-C-sjukhusvistelse. (22) I studien med
den högsta förekomst av RT-PCR-positivitet (69 %) (28) noterade författarna att virusbelastningen
rapporterad efter cykeltröskel var låg hos nästan alla patienter och att alla patienter med serologiska
bedömningar var IgG-positiva, vilket tyder på en betydande fördröjning mellan tidpunkten för
SARS-CoV-2-infektion och uppkomst av MISC-symtom och efterföljande RT-PCR-testning. En intressant anmärkning är att de två stora studierna med de bredare inklusionskriterierna ((21, 22) hade
relativt stora andelar patienter som testades positiva med PCR (51 % respektive 40 %); de hade
också högre andelar patienter med andningsvägar. symtom (40 % respektive 70%). Inklusionskriterierna för dessa studier kan ha fångat ett större antal fall med svår akut COVID-19 och etiologin i
dessa fall kan skilja sig från den för postinfektiös MIS-C fall.
Femtionio procent av MIS-C-patienter i alla studier var män. Alla utom en studie rapporterade att
minst 50 % av patienterna var män. Däremot representerar pojkar knappt 50% av alla laboratoriebekräftade COVID-19-fall under 20 år i både USA och Storbritannien. (38, 39) Detta antyder att män
som är infekterade med SARS-CoV-2 kan vara mer benägna att utveckla MIS -C, liknande KD där
studier har rapporterat ett manligt till kvinnligt förhållande av ~ 1,5 till 1 i många länder. (40)
Vissa ras- och etniska grupper kan också påverkas oproportionerligt av MIS-C. Andelen latinamerikanska patienter i studierna Dufort et al och Feldstein et al (36 % och 39 %) är högre än andelen
alla latinamerikanska invånare i staten New York och i hela USA (19,3 % respektive 18,5 %). (21,
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22) (41) Andelen MIS-C-patienter av spanskt ursprung kanske inte skiljer sig väsentligt från andelen spansktalande som rapporterats i SARSCoV-2-seroprevalensundersökningar bland vuxna i flera
områden i New York State (36,6 %) (42 ) och andelen amerikanska COVID-19-fall som är spansktalande (33,4 %). (41, 43) Omvänt kan andelen MIS-C-patienter som rapporterats som svart eller afrokaribisk vara högre än proportionerna i både de underliggande populationerna och i rapporterade
COVID-19-fall. Andelen svarta patienter i Feldstein et al-studien (31%) är högre än andelen svarta
invånare i USA (13,4 %) och andelen alla amerikanska COVID-19-patienter som är svarta (16 %).
(22) (41) (43, 44) På samma sätt är andelen svarta patienter i Dufort et al-studien (40%) högre än
andelen svarta invånare i New York State (17,6 %) och i SARS-CoV-2-seroprevalens undersökningar bland vuxna i flera områden i staten New York (20,2 %). (21) (41) (42) Andelen MIS-C-patienter
som är svarta (38% och 40%) eller asiatiska (31 % och 40 %) i de två studierna från Storbritannien
(29, 32) (specifikt England) är högre än andelen svarta eller asiatiska invånare i England (3,5 % respektive 8,0 %) (45) och svarta och asiatiska andelar av alla engelska COVID -19 fall (4,6% respektive 9,6 %). Även om den exakta orsaken till dessa skillnader kan vara okänd, påverkar förhållandena på platser där människor bor, lär sig, arbetar och spelar ett brett spektrum av hälsorisker och resultat. (46) Länken mellan sociala determinanter för hälsa, inklusive sociala, ekonomiska och miljöförhållanden och hälsoresultat är allmänt erkänt i folkhälsolitteraturen. Dessutom erkänns det alltmer att orättvis fördelning av dessa förhållanden över olika befolkningar är en betydande bidragsgivare till ihållande och genomgripande hälsoskillnader. (47) Faktorer som påverkar missgynnade
grupper som att leva i mer trånga förhållanden, anställning i yrken som inte är lämpliga för fysisk
distansering, högre förekomst av underliggande medicinska tillstånd och minskad tillgång till hälsooch sjukvård har varit inblandad i den högre förekomsten och svårighetsgraden av COVID19 som
observerats i ras / etniska minoriteter. (48, 49) Att ta itu med sociala hälsofaktorer som oproportionerligt påverkar vissa ras / etniska grupper, samtidigt som de förbättras tillgång till hälso- och sjukvård, är avgörande för att minska MIS-Cs extra börda.
Denna studie har flera viktiga begränsningar. Data för vissa variabler av intresse rapporterades antingen inte för alla studier eller rapporterades inte på ett konsekvent sätt, vilket gör det direkt svårt
att jämföra studierna. Potentiella frågor inkluderade: olika tillgängliga kriterier för att bedöma organsysteminblandning, brist på information om avbildningsstudier, tidpunkt för laboratorietester
och olika trösklar för att definiera onormala laboratorievärden. Totala proportioner för variabler av
intresse beräknades genom att utesluta studier som inte rapporterade dessa variabler. Det är möjligt
att dessa variabler undantogs från dessa studier på grund av att deras engagemang var mindre framträdande. Dessutom kan bristen på ett diagnostiskt test eller universellt använda kriterier för inkludering av fall ha lett till missad diagnos eller icke-rapportering av vissa MIS-C-fall, särskilt patienter utan ett positivt SARS-CoV-2-test och patienter med mindre allvarliga symtom. Uteslutning av
dessa patienter kan leda till en ofullständig bild av det totala spektrumet av sjukdomar, och ytterligare undersökningar skulle bidra till att utvidga denna preliminära karakterisering av MIS-C. Slutligen, även om de flesta patienter förbättrades med behandling eller endast genom stödjande vård,
(32) är dessa beskrivande studier inte tillräckliga för att bedöma effekten av olika behandlingar. Ansträngningar för att bättre undersöka behandlingar pågår för närvarande (50) och i slutändan kommer kliniska prövningar att vara nödvändiga för att bestämma optimal klinisk hantering av MIS-Cpatienter.
Data från den systematiska granskningen indikerar att MIS-C-fall från olika studier i olika länder
har liknande manifestationer med en stark tidsmässig, geografisk och laboratorielänk med SARSCoV-2-infektion. Kliniska, laboratorie- och epidemiologiska egenskaper hos MIS-C verkar skilja
sig från KD. Framtida studier kommer förhoppningsvis att belysa MIS-C ytterligare och förbättra
utsikterna för förebyggande och behandling av detta allvarliga barnsjukdom.
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BILAGA 8
KOMMUNIKATIONSTYPISKT FÖR EN TOTALITÄR STAT
“DET TOTALITÄRA VIRUSET” - UTDRAG FRÅN EN BLOGG
"Det här är vad jag tycker till 1000%. Det här inlägget är varken konspirationsteoretiskt, partiskt eller polemiskt. Det är helt enkelt tänkt att generera kritiskt tänkande (för dem som fortfarande är utrustade för att göra det!)
Edouard Philippe, premiärministern [Frankrikes], meddelade på lördagen att det finns en "allvarlig
risk" för en "andra våg", potentiellt mer dödlig än den första: "Risken för en andra våg, som skulle
slå mot ett redan försvagat sjukhussystem, införa en ny nedstängning, förstöra ansträngningarna och
offren [...] är en allvarlig risk, ”sade han under presentationen av avstängningsplanen som startade
den 11 maj.
Samtidigt sa professor Didier Raoult, en specialist inom epidemier, exakt motsatsen: "Den andra
vågen är science fiction." När du som ”grundläggande” medborgare därmed blir nålad av motsägelsefull information, utan något sätt att veta vem som talar sanning, är det ett tecken på att du är i
fara, säger filosofen Hannah Arendt, en överlevande från nazismen och en specialist inom totalitära system. Hur sanningen offras, enligt Hannah Arendt, tar totalitära regimer ”total” makt över individer genom att övertyga dem med motstridiga uppgifter tills de inte har något sätt att veta vad sanningen är. Under Hitler, under Stalin, förklarar hon, visste medborgaren aldrig vad ödet hade i beredskap för dem. Regeringens propaganda bestod inte av att bara ljuga för medborgarna och berätta
för dem osannolika sagor som lätt kunde ha blivit uppenbara. Nej, det var mycket mer subtilt och
effektivt än så. För att verkligen förhindra någon debatt, för att få medborgarna att vara helt avskräckta, sluta försöka förstå, tänka och därför förlora alla handlingsmedel och motstå, delade statliga medier dem kontinuerligt en flod av motsägelsefull information, blandade med sant och falskt
tills ingen kunde veta vad man skulle tänka:
"Vi vinner kriget!"
"Vi förlorar kriget!"
"Ransonerna kommer att ökas!"
"Ransoner kommer att minskas!"
"Ekonomin växer!"
"Du måste arbeta hårdare!"
Du kan gå ut utan tillstånd!"
"Kontrollerna kommer att stärkas!"
För att öka förvirringen talade myndigheterna inte längre med en röst utan tvärtom genom en massa
talespersoner, och det var omöjligt att veta vem som uttalade statens ”sanna” ord. Det är precis vad
vi upplever idag, och det är därför sådana tankar befinner sig i sådan stress. Det är normalt. Det är
inte ditt fel om du inte förstår någonting, om du hamnar mellan vänner, grannar, journalister, bloggare eller till och med "YouTubers" som var och en har sin åsikt som verkar giltig, samtidigt som de
är oförenliga med varandra. Det är det logiska resultatet av regeringens kommunikation som introducerar förvirring och motsägelser överallt. För om du är ärlig, har du under flera veckors tid inte
haft något sätt att veta vad du rimligt kan tänka gällande situationen.
När president Macron tillkännager att nedstängningen är slut från och med den 11 maj följs den
omedelbart av ett uttalande från hans premiärminister att nedstängningen endast kommer att påverka vissa människor, i vissa områden. Samtidigt säger professor Jean-François Delfraissy, ordförande för vetenskapliga rådet för Covid-19 och därmed huvudrådgivare till Elysée, att de äldre kommer att förbli nedstängda till slutet av året, vilket snabbt förnekas av inrikesminister Castaner. Re-
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geringens taleskvinna Sibeth Ndiaye förklarar sedan att även om nedstängningen börjar den 11
maj, skulle det vara bra att inte planera att inte åka på semester i augusti, vilket är motstridigt. Omedelbart meddelar en expertvirolog (Anne Goffard) på France-Inter att flera modelleringsstudier i
olika länder drar slutsatsen att "en andra epidemivågen är mycket sannolik, tidigast i slutet av augusti", såvida det inte är "i oktober eller november ”. Så vi förstår att nedstängningen bara är partiell
och förmodligen kommer att följas av en förnyad nedstängning, men då förstår vi inte varför vi avslutar nedstängningen om det är för att förbereda en andra katastrof. Då börjar förvirringen igen.
När det gäller utbildningsministern Jean-Michel Blanquer är han mitt i att tillkännage återöppningen av "alla skolor i alla områden" och specificerar omedelbart att barn förmodligen är viktiga
vektorer av viruset och att det troligtvis kommer att vara nödvändigt att lämna högskolor, gymnasier och högre utbildningar stängda. Arbetsminister Muriel Pénicaud menar sedan på France-Info
att det är "rimligt att säga att allmänt distansarbete kommer att äga rum åtminstone fram till sommaren", vilket är den sista spiken i kistan för tillkännagivandet om en nedstängning den 11 maj.
Jag kommer inte att gå in på publiceringen av en karta över de röda, orange och gröna departementen [administrativa områden i Frankrike], som vi får höra, kan de eller inte kan vara användbara för
att definiera de olika datumen för öppnandet av de olika sektorerna i ekonomi; de motstridiga tillkännagivandena om fördelarna med nedstängningen, masker och screeningtest; klorokin-affären
uppnådde en lägsta tid av strid, med lika otillgängliga experter som argumenterar för eller helt emot
behandlingar; det faktum att barn och ungdomar successivt presenteras som potentiella offer för
sjukdomen eller tvärtom perfekt skyddade. Om du har huvudvärk i slutet av allt detta och vill gå en
promenad för att tänka på något annat, påminn dig själv om att det är just den effekten som myndigheterna i totalitära länder söker när de överväldigar sina medborgare med en översvämning av information , motinformation, ny formation: målet är att säkerställa att motståndsnäten är uppdelade. Att
medborgarna tappar modet. Den kritiken blir omöjlig. Den handlingen, reaktionen och upproret tappar sin mening. Eftersom det inte finns mer sanning finns det inte mer verklighet. Det känns som
om du lutar dig mot väderkvarnar som snurrar i alla riktningar. Du förstår - att läsa, prata eller tänka
inte längre är vettigt eftersom du kan tänka allt och dess motsats, enligt de källor du väljer, som
ständigt förändras. Detta var den sorgliga situationen i många länder under 1900-talet, vars misstag
vi hoppades att vi inte skulle upprepa under det tjugoförsta århundradet: "När alla ständigt ljuger för
dig är resultatet inte att du tror på dessa lögner utan att ingen tror på något mer. Ett folk som inte
längre kan tro på någonting kan inte bilda sina åsikter. De berövas inte bara deras förmåga att agera
utan också förmågan att tänka och döma. Och med ett sådant folk kan du göra vad du vill, "sa Hannah Arendt. Visst tankeväckande. Hur man måste ge till kejsaren vad som kejsaren tillhör:
Tack till Jean Marc Dupuis och Cristof Modeste.
Till stöd för ovanstående dokument reproducerar vi en kommentar till ett cirkulär som effektivt presenterar alla karaktäristika för en totalitär publikation, som kräver namngivning och skam i skolor
och manipulation av barn för att stödja den (för att fördöma sina föräldrar). Detta är ett utbildningsinitiativ som är värt de bästa dagarna i tredje riket.
Detta dokument presenterades ursprungligen på sociala nätverk som ett cirkulär och beskrivs faktiskt som ett "faktablad" av ministeriet. Särskilt ett stycke uppmärksammade oss:
"Barn kan säga saker som är uppenbart oacceptabla", säger denna text på tre sidor. Hänvisningen
till statens myndighet för att skydda varje medborgare måste sedan åberopas utan att argumentera.
Föräldrar ska kallas in och intervjuas av lärare, vid behov tillsammans med en kollega, och situationen rapporteras till skolmyndigheterna.
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BILAGA 9
TILLBAKA TILL SKOLAN: FARA FÖR BARNEN
Utdrag från en blogg (reaktioner från det civila samhället)"Tillbaka till skolan i Frankrike ...
Sitt på korset!
Gå inte ut från torget!
SKAM på dem som stöder detta!
Barn som är knappt tre eller fyra år gamla förstår inte ...
Det räcker att traumatisera dem !Håll dina barn säkra hemma. ...
Snart kommer Covid-tester på barn att göras i skolan. ...
Visst kommer de att bli positiva och de kommer att vaccineras och RFID-chippas!
Den dagen blir det för sent
att gråta ...FÖR SENT!
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BILAGA 10
VARNING: CONTAMINERADE SCREENING TESTS
US: WebMD: Early CDC COVID-19 Test Kits 'Likely Contaminated'. 23 June 2020.
UK: Evening Standard. Coronavirus testing kits heading to the UK found to be contaminated with
Covid-19. 31 March 2020
UK : The Sun: Testing Times: Thousands of CONTAMINATED Chinese-made coronavirus testing
kits are recalled – but some have already been used in US. 21 April 2020.
Canada: CBC. Thousands of contaminated test kits delivered to New Brunswick. 16 April 2020.
US: CNBC. Coronavirus tests were delayed by contamination at CDC lab, report says. 18 April
2020
US: NewsMax. University of Washington Got Contaminated Tests From China. 22 April 2020
Canada: The Star. Ontario received 100,000 contaminated, unusable swabs for COVID-19 tests. 10
April 2020.
UK: Daily Mail. Half a million Covid-19 testing kits from major government supplier are recalled
'after spot checks revealed they were not sterile'. 17 July 2020.
UK. Could Contaminated COVID-19 Tests Help Spread the Virus? 6 April 2020.
Canada: Le Nouveau-Brunswick a reçu 6400 tests de dépistage inutilisables. New Brunswick received 5,400 unusable tests. 17 April 2020.
Radio Canada: Des milliers d’écouvillons importés de Chine par Québec sont inutilisables. (Millions of testing kits imported from China are unusable. Other provinces also report unusable tests.)
22 April 2020.
Australia: ABC. Australia seizes faulty coronavirus protective equipment imported from China. The
Dutch health ministry announced it had recalled 600,000 face masks on March 28.
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BILAGA 11
HÄLSOGRADERNA FÖR ATT KOMMA TILL HEMMEN KONTAKTSPÅRING MED
MOBILTELEFON OCH SKVALLER
Coronavirus: A quoi vont ressembler les « brigades sanitaires » pour tracer les patients contaminés
? (Coronavirus: What are the “health brigades” for tracing contaminated patients going to be like?)
Ferez-vous confiance aux brigades sanitaires du déconfinement? (Will you trust the de-lockdown
health brigades?)
Déconfinement : plus de "100.000" personnes composeront les brigades sanitaires (De-lockdown:
the health brigades will be composed of over 100,000 people)
UK: Council in town with England's highest coronavirus rate set up their OWN contact tracing
teams as ministers race to fix nationwide NHS programme after Lancet report warned failures in testing would cause a devastating second wave
UK: Check in when you go the PUB: NHS re-launches delayed contact tracing app using Google
and Apple tech in trials on the Isle of Wight and in east London - as official data shows Test and
Trace has got worse again.
Australia. The Way These Australian Cops Treat This Guy Will Boil Your Blood. 23 July 2020.
Australia. Australian police going full fascist. 12 May 2020. New Zealand locked down for four cases – not hospital admission or deaths. 17 August 2020.
L’outil de traçage, dernière étape avant le nouveau monde : la dictature mondiale. (Tracing app: last
stage before the new world order: global dictatorship)
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BILAGA 12
INTERNATIONELL LAG
[Översättarens anmärkning: titeln och det mesta av innehållet i bilaga 12 består av hänvisningar till
internationell rätt som översättaren tillhandahåller för målgruppen.]
Frankrike
Det är fastställt att inget screeningtest och ingen vaccination kan införas i Frankrike.
Patientens samtycke krävs i alla fall och det kan inte åsidosättas utan att vårdgivaren åtar sig
allvarligt civilrättsligt ansvar. Dessutom skulle ingen polis eller militärpersonal som stöder ett
tvångstest eller tvångsvaccinering, vilket bryter mot artikel L-1111-4 i folkhälsolagen, bestraffas
med påföljder som definieras i artikel 432-1 i strafflagen. Konstaterar att "för en person som är
vårdnadshavare för en offentlig myndighet som agerar vid utövandet av sina uppgifter att vidta åtgärder för att undergräva tillämpningen av lagen straffas med fem års fängelse och 75 000 euro
i böter."
Barn skyddas emellertid inte eftersom läkaren kan åsidosätta föräldrarnas vägran, men det krävs
systematiskt samtycke från en minderårig och enligt föreskrifterna kan läkaren inte upphäva
barnets vägran. Han kan bara åsidosätta avslag från föräldrarna. Dessutom avser detta undantag
en "behandling" och inte en "medicinsk handling" i vid bemärkelse, så det inkluderar inte "testning" som i själva verket utesluts från detta undantag. Dessa är inte en individuell "behandling"
utan en kollektiv förebyggande åtgärd och kan därför under inga omständigheter vara föremål för ett undantag baserat på "en allvarlig risk för den minderårigs hälsa", som bör bedömas från fall till fall av den behandlande läkaren som föräldrarna valt (investerat med föräldrarmyndighet för att skydda sitt barn enligt civillagen).

Introduktion
Syftet med detta avsnitt är att ge en översikt över de lagar eller vissa av deras bestämmelser som är
tillämpliga på den nuvarande, aldrig tidigare skådade situationen för att ge läsaren en känsla av vilket skydd han eller hon bör dra nytta av och uppmuntra läsarna att åberopa dessa rättigheter.
Lagar som ingår:
Medborgerliga och politiska rättigheter
Korruption
Brott mot mänskligheten
Folkmord
Mänskliga rättigheter
Tortyr
Läsarna bör kontrollera statusen för att deras land har ratificerat dessa konventioner, samt huruvida
deras regering har meddelat Förenta nationerna om undantag från sådana fördrag för att införa regel
genom dekret, med det påstådda rättfärdigandet av den obefintliga "pandemin" för att avbryta deras
befolkningars rättigheter.
Vissa internationella lagar tillåter dock inte undantag och därför måste dessa rättigheter förbli
okränkta.
I kraft av principen om hierarkin av rättsliga normer är de internationella konventionerna som anges nedan överlägsna alla stadgar, påbud eller förordningar som utfärdas som en del av "pandemiska" förordningar. Även om ett dekret skulle införa en obligatorisk vaccination, enligt principen om
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hierarkin av lagliga normer, skulle detta dekret vara ogiltigt eftersom det inte skulle ha någon rättslig grund.
Internationell rätt erkänner en uppsättning rättsregler vars auktoritet är så stark att den kan åläggas
alla stater. Dessa definieras ofta som jus cogens, eller tvingande normer i allmän internationell rätt.
Alla stater är skyldiga att respektera dessa regler, oavsett villkoren i ett land och om de har undertecknat några internationella konventioner eller inte.
Normernas hierarki
I den nationella lagstiftningen i civila och gemensamma stater har ett lands konstitution en högre
myndighet än någon annan lag. De flesta rättssystem erkänner att internationell rätt har företräde
framför nationell rätt eftersom regeringar förbinder sig att se till att deras nationella lagar är i överensstämmelse med konventioner som de ratificerar (vilket ofta innebär att de måste anpassa sin nationella lagstiftning). När man står inför genomförandet eller anpassningen till specifik lagstiftning
är nyckeln att se till att lagen i fråga inte strider mot en som har mer auktoritet - att den inte kränker
utövandet av en rättighet eller frihet som skyddas av en princip som är överlägsen i hierarkin av lagar. Som ett exempel är de juridiska källorna i minskande hierarkisk ordning:
· Internationella fördrag och konventioner
· Konstitutionen
· Federal lag
· Stadgar
· Förordningar
· Regler
Undantag
Vissa mänskliga rättighetsfördrag möjliggör för en stat att göra undantag från vissa av sina skyldigheter under en situation med allvarlig kris. Detta gäller den delmängd av andra än så kallade ickeundantagbara rättigheter enligt FN-nivå International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR, se artikel 4) och två av de regionala människorättsfördragen, den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter (ACHR, se art.27) och Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EMK, se art.15).
Nästan tjugo stater som är parter i de tre nämnda fördragen har använt sig av undantag under den
aktuella COVID-19-epidemin, officiellt förklarat det som ett undantagstillstånd som hotar nationens liv och, som en konsekvens, underrättar FN, Organisationen av Amerikanska staterna eller Europarådet om ensidigt undantag från några av deras fördragsförpliktelser enligt de tre fördragen.
Många fler stater har tillgripit inhemska beredskapsbefogenheter, antingen nationellt eller på regional eller lokal basis. Sådana befogenheter medför vanligtvis regel genom dekret, dvs. den verkställande direktören som antar lagstiftande befogenheter som normalt tillhör det valda parlamentet.
Förutom en sådan maktförskjutning tillåter de i de flesta fall också avvikelse från konstitutionellt
skyddade grundläggande rättigheter eller några av dem.
Mot bakgrund av risken för missbruk verkar det som ett säkert handlingssätt att insistera på principen om normalitet, dvs att hantera krisen genom normalt tillämpliga befogenheter och förfaranden
och insistera på full överensstämmelse med mänskliga rättigheter, även om det införs nya nödvändiga och proportionella begränsningar av de mänskliga rättigheterna på grundval av ett pressande
socialt behov som skapats av pandemin.
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Underlåtenheten att använda undantagsalternativet ”riskerar att normalisera exceptionella befogenheter och permanent kalibrera ned skyddet av de mänskliga rättigheterna”. Om kravet på COVID19-pandemin kräver exceptionella åtgärder och avvikelse från vissa dimensioner för full åtnjutande
av alla mänskliga rättigheter, är det bäst att införa dessa åtgärder genom en ram som innebär ett åtagande om laglighet och fullständig återställande av normalitet Så snart som möjligt.
Det är användbart att notera att länder som har drabbats hårdast, som Italien eller Spanien, inte har
meddelat om några undantag. Detta ifrågasätter huruvida ett undantagstillstånd behöver höjas till
statusen för det "nya normala" genom formell anmälan och undantag, snarare än att försöka bevara
normalitet, dvs. "gammal normal" åtminstone i syfte med internationell rätt.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948)
Alla har rätt till liv, frihet och säkerhet (artikel 3). Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 5). Ingen får utsättas för godtycklig inblandning på hans integritet, familj, hem eller korrespondens eller attacker på hans ära och anseende.
Alla har rätt till skydd av lagen mot sådan inblandning eller attacker (artikel 12). Alla har rätt till fri
rörlighet och uppehållstillstånd inom varje stats gränser (art. 13.1). Alla har rätt att lämna vilket
land som helst, inklusive sitt eget, och att återvända till sitt land (art. 13.2).
Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och har rätt till skydd av
samhället och staten (art. 16.3). Ingen får godtyckligt berövas sin egendom (artikel 17.2). Alla har
rätt till åsikts- och yttrandefrihet; denna rätt inkluderar frihet att ha åsikter utan störningar och att
söka, ta emot och förmedla information och idéer genom alla medier och oavsett gränser (art. 19).
Alla har rätt till frihet för fredlig församling och förening (artikel 20.1). Ingen får tvingas tillhöra en
förening (artikel 20.2).
Alla har rätt till arbete, till fritt val av anställning, till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor och till
skydd mot arbetslöshet (artikel 23.1). Var och en har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig
för hälsan och välfärden för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostäder och medicinsk
vård och nödvändiga sociala tjänster, och rätten till säkerhet i händelse av arbetslöshet, sjukdom,
funktionshinder, änkestånd, ålderdom eller annan försörjning under omständigheter utanför hans
kontroll (artikel 25.1). Moderskap och barndom har rätt till särskild vård och hjälp. Alla barn, oavsett om de är födda inom eller utanför äktenskapet, ska ha samma sociala skydd (artikel 25.2).
Föräldrar har tidigare rätt att välja vilken typ av utbildning som ska ges till deras barn (artikel 26.2).
Alla har rätt till en social och internationell ordning där de rättigheter och friheter som anges i denna deklaration kan förverkligas fullt ut (artikel 28). Ingenting i denna förklaring får tolkas så att det
innebär för någon stat, grupp eller person någon rätt att delta i någon aktivitet eller att utföra någon
handling som syftar till att förstöra de rättigheter och friheter som anges här (artikel 30).

Byrån för högkommissionären för mänskliga rättigheter (FN: s mänskliga rättigheter)
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter Status för ratificering, reservationer och förklaringar
Artikel 4
1. I en tid av allmän nödsituation som hotar nationens liv och vars existens officiellt förkunnas, kan
de stater som är parter i detta förbund vidta åtgärder som avviker från sina skyldigheter enligt denna
konvention i den utsträckning som strikt krävs av situationens krav. , förutsatt att sådana åtgärder
inte är oförenliga med deras andra skyldigheter enligt internationell rätt och inte inbegriper diskriminering enbart på grund av ras, färg, kön, språk, religion eller socialt ursprung.
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2. Inget undantag från artiklarna 6, 7, 8 (punkterna I och 2), 11, 15, 16 och 18 får göras enligt denna
bestämmelse.
Artikel 6 (inget undantag)
1. Varje människa har den inneboende rätten till liv. Denna rättighet ska skyddas av lag. Ingen får
godtyckligt berövas sitt liv.
3. När berövande av liv utgör ett folkmordsbrott, är det underförstått att ingenting i denna artikel får
bemyndiga någon konventionsstat att på något sätt avvika från alla skyldigheter som antagits enligt
bestämmelserna i konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmordets brott.
Artikel 7 (inget undantag)
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Särskilt får ingen utsättas för medicinskt eller vetenskapligt experiment utan hans fria medgivande.
Artikel 91.
Alla har rätt till personlig frihet och säkerhet. Ingen får utsättas för godtycklig arrestering eller internering. Ingen får berövas sin frihet utom på sådana grunder och i enlighet med sådana förfaranden som fastställs i lag.
Artikel 101.
Alla personer som berövas sin frihet ska behandlas med mänsklighet och med respekt för den
mänskliga personens inneboende värdighet.
Artikel 121.
Var och en lagligt inom en stats territorium ska inom detta territorium ha rätt till fri rörlighet och
frihet att välja sin hemvist.
2. Var och en ska ha frihet att lämna vilket land som helst, inklusive sitt eget.
3. Ovan nämnda rättigheter ska inte vara föremål för några begränsningar förutom de som föreskrivs i lag, är nödvändiga för att skydda nationell säkerhet, allmän ordning (ordre public), folkhälsa eller moral eller andras rättigheter och friheter och är överensstämmer med de andra rättigheter
som erkänns i detta avtal.
4. Ingen får godtyckligt berövas rätten att komma in i sitt eget land.
Artikel 13
En utlänning som är lagligt inom en konventionsstats territorium får uteslutas därifrån endast i enlighet med ett beslut som fattas i enlighet med lag och ska, utom när tvingande skäl för nationell säkerhet annars kräver, tillåtas lämna skälen mot sin utvisning och att hans fall granskas av och representeras för ändamålet före den behöriga myndigheten eller en person eller personer som särskilt utsetts av den behöriga myndigheten.
Artikel 17
1. Ingen får utsättas för godtycklig eller olaglig inblandning i hans integritet, familj, hem eller korrespondens eller till olagliga angrepp på hans ära och anseende.
2. Alla har rätt till lagens skydd mot sådan inblandning eller attacker.
Artikel 18 (inget undantag)
1. Alla har rätt till tankefrihet, samvete och religion. Denna rättighet omfattar frihet att ha eller anta
en religion eller tro som han väljer, och frihet, antingen individuellt eller i gemenskap med andra
och offentligt eller privat, för att manifestera sin religion eller tro på tillbedjan, iakttagande, övning
och undervisning.
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4. Konventionsstaterna förbinder sig att respektera föräldrarnas frihet och, i tillämpliga fall, vårdnadshavare för att säkerställa deras barns religiösa och moraliska utbildning i överensstämmelse
med deras egna övertygelser.
Artikel 19
1. Alla ska ha rätt att yttra sig utan inblandning.
2. Alla har rätt till yttrandefrihet; denna rättighet omfattar frihet att söka, ta emot och förmedla information och idéer av alla slag, oavsett gränser, antingen muntligt, skriftligt eller på tryck, i form
av konst eller genom något annat media som han väljer.
3. Utövandet av de rättigheter som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel medför särskilda skyldigheter
och skyldigheter. Det kan därför vara föremål för vissa begränsningar, men dessa ska endast vara
sådana som föreskrivs i lag och är nödvändiga:
(a) För respekt för andras rättigheter eller anseende;
(b) För att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning (ordre public), eller för folkhälsa eller moral
Artikel 21
Rätten till fredlig sammankomst ska erkännas. Inga begränsningar får läggas på utövandet av denna
rättighet än de som införts i enlighet med lagen och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle
av intresse för nationell säkerhet eller allmän säkerhet, allmän ordning (ordre public), skydd av
folkhälsan eller moral eller skydd av andras rättigheter och friheter.
Artikel 22
1. Var och en ska ha rätt till föreningsfrihet med andra, inklusive rätt att bilda och gå med i fackföreningar för att skydda sina intressen.
Artikel 23
1. Familjen är samhällets naturliga och grundläggande gruppenhet och har rätt till samhällets och
statens skydd.
Artikel 24
1. Varje barn ska ha rätt till sådana skyddsåtgärder som krävs av hans status som minderårig, utan
diskriminering av ras, färg, kön, språk, religion, nationellt eller socialt ursprung, egendom eller födelse. del av hans familj, samhälle och staten.
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning New York, 10 december 1984. Status.
Förbudet mot brott mot mänskligheten, liknar förbudet mot folkmord, har ansetts vara en tvingande
norm i internationell rätt, från vilken inget undantag är tillåtet och som är tillämpligt på alla stater
FN:s konvention om barnets rättigheter
Ratifikationsstatus, reservationer och förklaringar Staterna ska "åta sig att säkerställa barnet det
skydd och vård som är nödvändigt för hans eller hennes välbefinnande" (artikel 3), "säkerställa ...
barnets överlevnad och utveckling" (art. 6) och "vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa sjukdomar
... med beaktande av farorna och riskerna med miljöföroreningar" (artikel 24 c).
Artikel 5
Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas eller, i tillämpliga fall, medlemmarna i den utvidgade familjen eller samhället ansvar, rättigheter och skyldigheter enligt lokal sed, vårdnadshavare
eller andra personer som är juridiskt ansvariga för barnet, att tillhandahålla på ett konsekvent sätt
med barnets utvecklande kapacitet, lämplig vägledning och vägledning i barnets utövande av de rät-
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tigheter som erkänns i denna konvention.
Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har den inneboende rätt till liv.
Artikel 7
1. Barnet ska registreras omedelbart efter födseln och ska ha rätt från födseln till ett namn, rätt att
få medborgarskap och. så långt det är möjligt, rätten att känna till och vårdas av sina föräldrar.
Artikel 9
1. Konventionsstaterna ska se till att ett barn inte ska separeras från sina föräldrar mot deras vilja,
förutom när behöriga myndigheter som är föremål för domstolsprövning i enlighet med tillämplig
lag och förfaranden fastställer att sådan separation är nödvändig för det bästa för barnet. En sådan
bestämning kan vara nödvändig i ett visst fall, till exempel när det handlar om övergrepp eller försummelse av barnet av föräldrarna, eller ett där föräldrarna bor separat och ett beslut måste fattas
om barnets hemvist.
2. I alla förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel ska alla berörda parter ges möjlighet att delta i
förfarandet och göra sina synpunkter kända.
3. Konventionsstaterna ska respektera rätten för barnet som är separerat från en eller båda föräldrarna att upprätthålla personliga relationer och direktkontakt med båda föräldrarna regelbundet, förutom om det strider mot barnets bästa.
4. Om sådan separering är resultatet av handlingar som initierats av en konventionsstat, såsom kvarhållande, fängelse, exil, utvisning eller död (inklusive död till följd av någon orsak medan personen
är i vårdnad av staten) för en eller båda föräldrarna eller av barnet, ska denna konventionsstat på begäran förse föräldrarna, barnet eller, om så är lämpligt, en annan familjemedlem med den väsentliga informationen om var den frånvarande familjemedlemmarna befinner sig, såvida inte bestämmelsen om informationen skulle skada barnets välbefinnande. Konventionsstaterna ska vidare säkerställa att inlämnandet av en sådan begäran i sig inte får medföra negativa konsekvenser för den
eller de berörda personerna.
Artikel 12
1. Konventionsstaterna ska försäkra barnet som är i stånd att bilda sina egna åsikter rätten att uttrycka dessa åsikter fritt i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter tilldelas vederbörlig
vikt i enlighet med ålder och mognad barnet.
Artikel 16
1. Inget barn får utsättas för godtycklig eller olaglig inblandning i hans eller hennes integritet, familj, hem eller korrespondens eller för olagliga angrepp på hans eller hennes ära och anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådan inblandning eller attacker.
Artikel 24
1. Konventionsstater erkänner barnets rätt till att njuta av den högsta uppnåbara hälsostandarden
och till anläggningar för behandling av sjukdom och rehabilitering av hälsan. Konventionsstaterna
ska sträva efter att se till att inget barn berövas sin rätt till tillgång till sådana vårdtjänster. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess valfria protokoll 13 december 2006 Ratifikationer och underskrifter av CRPD och valfritt protokoll.
Artikel 15
Frihet från tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
I synnerhet får ingen utsättas för medicinsk eller vetenskaplig experiment utan hans eller hennes
fria medgivande.
2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga eller andra åt-
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gärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, utsätts för
tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 25
Hälsa
d) Kräva hälso- och sjukvårdspersonal att ta hand om samma kvalitet till personer med funktionsnedsättning som andra, inklusive på grundval av fritt och informerat samtycke, bland annat genom
att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna, värdigheten, autonomin och behoven hos
personer med funktionshinder genom utbildning och utfärdande av etiska standarder för offentlig
och privat vård.
Artikel 17
Skydda personens integritet
Varje person med funktionshinder har rätt att respektera sin fysiska och mentala integritet på lika
villkor som andra. FN: s utbildnings-, vetenskapliga och kulturella organisation: Universal
Förklaring om bioetik och mänskliga rättigheter (2005)
Syftet med denna förklaring är: att främja respekten för mänsklig värdighet och skydda mänskliga
rättigheter genom att säkerställa respekt för människors liv och grundläggande friheter, i enlighet
med internationell mänsklig rättighet (artikel 2 c))
Artikel 3
Mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter
1. Mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska respekteras fullt ut.
2. Individens intressen och välfärd bör prioriteras framför vetenskapens eller samhällets enda intresse.
Artikel 5
Autonomi och individuellt ansvar
Personernas självstyre att fatta beslut, samtidigt som man tar ansvar för dessa beslut och respekterar
andras autonomi, ska respekteras. För personer som inte kan utöva självstyre ska särskilda åtgärder
vidtas för att skydda deras rättigheter och intressen.
Artikel 6
Samtycke
1. Alla förebyggande, diagnostiska och terapeutiska medicinska ingrepp ska endast utföras med föregående, fritt och informerat samtycke från den berörda personen, baserat på adekvat information.
Samtycket bör, där så är lämpligt, vara uttryckligt och kan återkallas av den berörda personen när
som helst och av vilken anledning som helst utan nackdel eller fördomar.
2. Vetenskaplig forskning bör endast utföras med föregående, fritt, uttryckligt och informerat samtycke från den berörda personen. Informationen bör vara adekvat, tillhandahållen i en begriplig form
och bör innehålla metoder för återkallande av samtycke. Samtycke kan återkallas av den berörda
personen när som helst och av vilken anledning som helst utan nackdelar eller fördomar. Undantag
från denna princip bör endast göras i enlighet med etiska och rättsliga standarder som antagits av
stater, i överensstämmelse med principerna och bestämmelserna i denna förklaring, särskilt i artikel
27, och internationell mänsklig rättighet.
3. I lämpliga fall av forskning som utförs på en grupp personer eller ett samhälle kan ytterligare
samtycke efterfrågas av de juridiska företrädarna för den berörda gruppen eller samhället. Under
inga omständigheter bör ett kollektivavtal eller samtycke från en gruppledare eller annan myndighet
ersätta en persons informerade samtycke.
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Artikel 7
Personer utan förmåga att samtycka
I enlighet med nationell lag ska särskilt skydd ges till personer som inte har förmåga att samtycka ...
Dessa personers vägran att delta i forskning bör respekteras.
Artikel 8
Respekt för mänsklig sårbarhet och personlig integritet
Vid tillämpning och främjande av vetenskaplig kunskap, medicinsk praxis och tillhörande teknik
bör mänsklig sårbarhet beaktas. Individer och grupper med särskild sårbarhet bör skyddas och personernas integritet respekteras.
Artikel 9
Privatliv och sekretess
De berörda personernas integritet och konfidentialiteten för deras personliga information bör respekteras. I största möjliga utsträckning bör sådan information inte användas eller avslöjas för andra ändamål än de för vilka den samlades in eller godkändes, i överensstämmelse med internationell
rätt, särskilt internationell mänsklig rättighet.
Artikel 10
Jämställdhet, rättvisa och rimlighet
Den grundläggande jämställdheten för alla människor i värdighet och rättigheter ska respekteras så
att de behandlas rättvist och rättvist.
Artikel 11
Icke-diskriminering och icke-stigmatisering
Ingen individ eller grupp ska diskrimineras eller stigmatiseras av någon anledning, i strid med
mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
Artikel 12
Respekt för kulturell mångfald och pluralism
Betydelsen av kulturell mångfald och pluralism bör beaktas. Sådana överväganden ska dock inte åberopas för att kränka mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inte heller principerna i denna deklaration eller begränsa deras omfattning.
Artikel 13
Solidaritet och samarbete
Solidaritet bland människor och internationellt samarbete i detta syfte ska uppmuntras.
Artikel 16
Skydda framtida generationer
Livsvetenskapens inverkan på framtida generationer, inklusive deras genetiska sammansättning, bör
tas vederbörligt hänsyn.
Artikel 17
Skydd av miljön, biosfären och biologisk mångfald
Vederbörlig hänsyn ska tas till sammankopplingen mellan människor och andra livsformer, vikten
av lämplig tillgång och utnyttjande av biologiska och genetiska resurser, respekt för traditionell
kunskap och människans roll i skyddet av miljön , biosfären och den biologiska mångfalden.
Brott mot mänskligheten
1998 års stadgar om upprättandet av Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan) är det dokument som återspeglar det senaste samförståndet bland det internationella samfundet om brott mot
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mänskligheten. Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
Artikel 7
Brott mot mänskligheten
1. I denna stadga avses med ”brott mot mänskligheten” någon av följande handlingar när de begås
som en del av en utbredd eller systematisk attack riktad mot någon civilbefolkning med kunskap
om attacken:
a. Mord;
b. Utrotning;
c. Förslavning;
d. Deportering eller tvångsöverföring av befolkningen;
e. Fängelse eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid med grundläggande regler i internationell rätt;
f. Tortyr;
g. Våldtäkt, sexuellt slaveri, tvungen prostitution, tvångsgraviditet, tvångssterilisering eller någon
annan form av sexuellt våld av jämförbar allvar;
h. Förföljelse mot någon identifierbar grupp eller kollektivitet på grund av politisk, ras, nationell,
etnisk, kulturell, religiös, kön enligt definitionen i punkt 3, eller andra skäl som allmänt erkänns
som otillåtna enligt internationell rätt, i samband med varje handling som avses i denna punkt eller
något brott inom domstolens jurisdiktion;
i. Tvingat försvinnande av personer;
j. Apartheidens brott;
k. Andra omänskliga handlingar av liknande karaktär som avsiktligt orsakar stort lidande eller allvarlig kroppsskada eller mental eller fysisk hälsa.
2. I punkt 1 avses med
a. ”Attack riktad mot vilken civilbefolkning som helst” avser en uppförandekurs som involverar
multipel utförande av handlingar som avses i punkt 1 mot någon civilbefolkning, i enlighet med eller för att främja en statlig eller organisatorisk politik för att begå en sådan attack;
Delar av brottet
Enligt artikel 7.1 i Romstadgan behöver brott mot mänskligheten inte kopplas till en väpnad konflikt och kan också inträffa under fredstid, som liknar brottet med folkmord. Samma artikel ger en
definition av brottet som innehåller följande huvudelement:
1. Ett fysiskt element, som inkluderar uppdrag av ”något av följande
agerar ”:
a. Mord;
b. Utrotning;
c. Förslavning;
d. Deportering eller tvångsöverföring av befolkningen;
e. Fängelse;
f. Tortyr;
g. Allvarliga former av sexuellt våld;
h. Förföljelse;
i. Tvingat försvinnande av personer;
j. Apartheidens brott;
k. Andra omänskliga handlingar
2. Ett kontextuellt element: "när det begås som en del av en utbredd eller systematisk attack riktad
mot någon civilbefolkning"; och
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3. Ett mentalt element: ”med kunskap om attacken”
Det kontextuella elementet bestämmer att brott mot mänskligheten involverar antingen storskaligt
våld i förhållande till antalet offer eller dess utvidgning över ett brett geografiskt område (utbrett)
eller en metodisk typ av våld (systematisk). Detta utesluter slumpmässiga, oavsiktliga eller isolerade våldshandlingar. Dessutom bestämmer artikel 7.2 a i Romstadgan att brott mot mänskligheten
måste begås för att främja en stats- eller organisationspolitik för att begå en attack. Planen eller policyn behöver inte uttryckligen fastställas eller formellt antas och kan därför härledas från de totala
omständigheterna.
I motsats till folkmord behöver brott mot mänskligheten inte riktas mot en specifik grupp. I stället
kan attackens offer vara vilken civilbefolkning som helst, oavsett dess tillhörighet eller identitet. En
annan viktig skillnad är att det vid brott mot mänskligheten inte är nödvändigt att bevisa att det
finns en övergripande specifik avsikt. Det räcker att det finns en enkel avsikt att begå någon av de
listade handlingarna, med undantag för förföljelsen, som kräver ytterligare diskriminerande avsikt.
Förövaren måste också agera med kunskap om attacken mot civilbefolkningen och att hans / hennes
handling är en del av attacken.
Folkmord
Folkmord erkändes först som ett brott enligt internationell lag 1946 av FN: s generalförsamling (A /
RES / 96-I). Det kodifierades som ett oberoende brott i 1948 års konvention om förebyggande och
bestraffning av folkmordsbrott (folkmordskonventionen). Konventionen har ratificerats av 149 stater (från och med januari 2018). Internationella domstolen (ICJ) har upprepade gånger uttalat att
konventionen innehåller principer som ingår i allmän internationell sedvanerätt. Detta innebär att
oavsett om stater har ratificerat folkmordskonventionen eller inte, så är de alla rättsligt bundna av
principen att folkmord är ett brott som är förbjudet enligt internationell rätt.
ICJ har också uttalat att förbudet mot folkmord är en obligatorisk norm i internationell rätt
(eller ius cogens) och att följaktligen inget undantag från det är tillåtet.
Definition
Konvention om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrott
Artikel II
I denna konvention betyder folkmord någon av följande handlingar som begås i avsikt att helt eller
delvis förstöra en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp som sådan:
a. Döda medlemmar i gruppen;
b. Orsakar allvarlig kroppslig eller psykisk skada för medlemmar i gruppen;
c. Medvetet åstadkomma gruppens livsvillkor som är beräknade för att åstadkomma dess
fysisk förstörelse helt eller delvis;
d. Att införa åtgärder som är avsedda att förhindra födslar inom gruppen;
e. Tvingar överföra barn till gruppen till en annan grupp.
Delar av brottet
Folkmordskonventionen fastställer i artikel I att folkmordbrottet kan äga rum inom ramen för en
väpnad konflikt, internationell eller icke-internationell, men också i samband med en fredlig situation. Det senare är mindre vanligt men fortfarande möjligt. Samma artikel fastställer de fördragsslutande parternas skyldighet att förebygga och bestraffa folkmordbrott. Den allmänna förståelsen av
vad som utgör folkmord tenderar att vara bredare än innehållet i normen enligt internationell rätt.
Artikel II i folkmordskonventionen innehåller en snäv definition av folkmordbrott, som innehåller
två huvudelement:
1. Ett mentalt element: "avsikten att helt eller delvis förstöra en nationell, etnisk, ras- eller religiös
grupp som sådan"; och
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2. Ett fysiskt element, som inkluderar följande fem akter, räknas uttömmande:
o Döda medlemmar i gruppen
o Orsakar allvarlig kroppslig eller psykisk skada för medlemmar i gruppen
o Att medvetet tillföra gruppens livsvillkor som beräknats för att åstadkomma dess fysiska förstörelse helt eller delvis
o Att införa åtgärder för att förhindra födseln inom gruppen
o Tvinga överföra barn till gruppen från en annan grupp
Avsikten är det svåraste elementet att bestämma. För att utgöra folkmord måste förövarna ha en bevisad avsikt att fysiskt förstöra en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp. Kulturell förstörelse
räcker inte, och inte heller en avsikt att helt enkelt sprida en grupp. Det är denna speciella avsikt, eller dolus specialis, som gör folkmordbrottet så unikt. Dessutom har rättspraxis associerat avsikten
med förekomsten av en statlig eller organisatorisk plan eller policy, även om definitionen av folkmord i internationell rätt inte inkluderar detta element. Viktigt är att offren för folkmord är avsiktligt
riktade - inte slumpmässigt - på grund av deras verkliga eller upplevda medlemskap i en av de fyra
grupper som skyddas enligt konventionen (som t.ex. exkluderar politiska grupper). Detta innebär att
målet för förstörelse måste vara gruppen som sådan och inte dess medlemmar som individer.
Folkmord kan också begås mot endast en del av gruppen, så länge den delen är identifierbar (inklusive inom ett geografiskt begränsat område) och "betydande".
FN:s konvention mot korruption (2005)
Underskrift och ratificeringsstatus FN:s konvention mot korruption är det enda juridiskt bindande
universella instrumentet mot korruption. De allra flesta av FN:s medlemsstater är parter i konventionen.
Artikel 2. Användning av termer
För tillämpningen av denna konvention:
a) offentlig tjänsteman:
i) varje person som innehar ett lagstiftande, verkställande, administrativt eller rättsligt ämbete för
en konventionsstat, antingen utsedd eller vald, antingen permanent eller tillfällig, oavsett lön eller
oavlönad, oavsett personens anciennitet ;
(ii) någon annan person som utför en offentlig funktion, inklusive för en offentlig myndighet eller
ett offentligt företag, eller tillhandahåller en offentlig tjänst, enligt definitionen i nationell lagstiftning för konventionsstaten och som tillämpas inom det relevanta rättsområdet för den konventionsstaten ;
(iii) någon annan person som definieras som en "offentlig tjänsteman" i nationell lagstiftning för en
konventionsstat. För vissa specifika åtgärder i kapitel II i denna konvention kan emellertid "offentlig tjänsteman" avse varje person som utför en offentlig funktion eller tillhandahåller en offentlig
tjänst enligt definitionen i nationell lagstiftning för konventionsstaten och som tillämpas i relevanta
rättsområden för den konventionsstaten; ...
(c) tjänsteman vid en offentlig internationell organisation: en internationell tjänsteman eller någon
person som är bemyndigad av en sådan organisation att agera för organisationens räkning.
Artikel 8.
Uppförandekoder för offentliga tjänstemän
1. För att bekämpa korruption ska varje konventionsstat främja bland annat integritet, ärlighet och
ansvar bland sina offentliga tjänstemän i enlighet med de grundläggande principerna i sitt rättssystem.
2. I synnerhet ska varje konventionsstat sträva efter att inom sina egna institutionella och rättsliga
system tillämpa koder eller uppförandestandarder för korrekt, hedervärd och korrekt utförande av
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offentliga funktioner.
4. Varje konventionsstat ska också, i enlighet med de grundläggande principerna i sin inhemska lag,
överväga att införa åtgärder och system för att underlätta offentliga tjänstemäns rapportering av korruption till lämpliga myndigheter, när sådana handlingar kommer till deras kännedom vid utförandet av deras funktioner.
Artikel 15.
Bestickning av nationella offentliga tjänstemän
Artikel 19.
Funktionsmissbruk
Varje konventionsstat ska överväga att anta sådana lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som kan
vara nödvändiga för att fastställa som ett brott, när de avsiktligt begås, missbruk av funktioner eller
ställning, det vill säga utförande av eller underlåtenhet att utföra en handling, i strid med lagar. , av
en offentlig tjänsteman vid fullgörandet av sina uppgifter, i syfte att erhålla en onödig fördel för sig
själv eller för en annan person eller enhet.
Artikel 20.
Olaglig anrikning
Med förbehåll för dess konstitution och de grundläggande principerna i sitt rättssystem ska varje
konventionsstat överväga att anta sådana lagstiftnings- och andra åtgärder som kan vara nödvändiga
för att fastställa som ett brott, när de begås avsiktligt, olaglig anrikning, det vill säga en betydande
ökning av tillgångar från en offentlig tjänsteman som han eller hon inte rimligen kan förklara i förhållande till hans eller hennes lagliga inkomst.
Artikel 52.
Förebyggande och upptäckt av överföringar av intäkter från brott 5. Varje konventionsstat ska överväga att inrätta, i enlighet med sin nationella lagstiftning, effektiva system för finansiell information
för lämpliga offentliga tjänstemän och ska föreskriva lämpliga sanktioner för bristande efterlevnad.
International Telecommunication Union (ITU)
World Telecommunication Standardization Assembly (2012) uppgav att "[det] är ett behov av att informera allmänheten om de potentiella effekterna av exponering för elektromagnetiska fält (EMF)"
och uppmanade medlemsstaterna "att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa överensstämmelse
med relevanta internationella rekommendationer för att skydda hälsan mot den negativa effekten av
EMF ”.
Halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004-2010
(2008): ”Europaparlamentet ... [noterar] att gränserna för exponering för elektromagnetiska fält
som har ställts för allmänheten är föråldrade, ... uppenbarligen inte ta hänsyn till utvecklingen inom
informations- och kommunikationsteknik, rekommendationerna från Europeiska miljöbyrån eller
de strängare utsläppsnormerna som antagits, till exempel av Belgien, Italien och Österrike, och behandlar inte och ta inte upp frågan om utsatta grupper, såsom gravida kvinnor, nyfödda barn och
barn.”
Resolution 1815 (Europarådet, 2011):
"Vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponeringen för barn och ungdomar."
Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992): ”Stater har ... ansvaret att se till att aktiviteter
inom deras jurisdiktion eller kontroll inte orsakar skada på miljön i andra stater eller områden utan-
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för gränserna för nationell jurisdiktion” (princip 2).
FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling (2002):
”Det finns ett brådskande behov av att ... skapa effektivare nationella och regionala politiska svar
på miljöhot mot människors hälsa” (punkt 54 (k)).
Afrikanska konventionen om bevarande av natur och naturresurser (2017):
”Parterna ska ... vidta alla lämpliga åtgärder för att i största möjliga utsträckning förebygga, mildra
och eliminera skadliga effekter på miljön, särskilt från radioaktiva, giftiga och andra farliga ämnen
och avfall ”(art. 13). g hälsa och välbefinnande och minska föroreningsrelaterade dödsfall och sjukdomar.

Rymden
Londonförklaringen, utfärdad av stats- och regeringscheferna som deltog i Nordatlantiska rådets
möte i London 3-4 december 2019: ”Vi har förklarat rymden som en operativ domän för Nato.” Det
yttre rymdfördraget från 1967 förankrade principen om att yttre rymden skulle bevaras som ett gemensamt arv för mänskligheten, 26) men ändå ”saknar alla bestämmelser som skulle reglera metoderna för lösning av eventuella tvister, som vanligtvis förekommer i lagstiftande fördrag, såsom
Antarktisfördraget 1959 ”. 27) Det yttre rymden är nu ett ”Alltmer överbelastad och omtvistad miljö”. 28) Delegater vid FN: s första kommitté som handlar om nedrustning och internationell säkerhet bestämde att ”snabba åtgärder [behövs] för att ta itu med säkerheten och säkerheten i jordens
omlopp, med tanke på ett växande antal satelliter, utvecklingen av sofistikerade försvarssystem och
det ständigt växande mängden orbital trängsel, som för närvarande [innehåller] mer än 500 000 bitar av skräp ”.
29) "[R] adiofrekvenser och eventuella tillhörande banor ... är begränsade naturresurser som måste
användas rationellt, effektivt och ekonomiskt ... så att länder ... kan ha rättvis tillgång till dessa banor och frekvenser."30)
”När fler länder integrerar rymden i sina nationella militära förmågor och förlitar sig på rymdbaserad information för nationell säkerhet, finns det en ökad chans att eventuella störningar med satelliter kan utlösa eller eskalera spänningar och konflikter i rymden eller på jorden. Detta blir desto svårare av utmaningen att bestämma den exakta orsaken till en satellitfel: oavsett om det berodde på en
rymdväderhändelse, påverkan av rymdskräp, oavsiktlig störning eller avsiktlig aggression. ”31)”
Vissa stater utvecklar eller har utvecklat en rad [anti-satellit] ASAT-funktioner, inklusive mark- och
rymdbaserade vapen, som kan användas till
___________________________________
26) United Nations. Treaty Series. 610:8843. Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and
use of outer space, including the Moon and other celestial bodies: Art. 1. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html.
27) United Nations Audiovisual Library of International Law. Treaty on principles governing the activities of states in the
exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, New York, 19 December 1966. Introductory note by Vladimír Kopal, Professor of International Law, West Bohemian University, Pilsen, Czech Republic;
Chairman, Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (1999 to 2004 and 2008 to
2010). http://legal.un.org/avl/ha/tos/tos.html.
28) Rose FA. Safeguarding the heavens: The United States and the future of norms of behavior in outer space. Brookings
Institution. https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2018/06/FP_20180614_safeguarding_the_heavens.pdf. Accessed June 6, 2019.
29) United Nations. Debating proposals on common principles to ensure outer space security, FirstCommittee delegates
call for adoption of legally binding treaty. Press release GA/DIS/3557. October 2016. www.un.org/press/en/2016/gadis3557.doc.htm. Accessed June 6, 2019.
30) United Nations. Official Records of the General Assembly, Seventy-first Session, Supplement
No.20.A/71/20;2016:annex. Guidelines for the long-term sustainability of outer space activities: Guideline 4. www.unoosa.org/oosa/documents-andresolutions/search.jspx?view=&match=A%2F71%2F20. The Guidelines are voluntary and not
legally binding. Accessed June 6, 2019.
31) Secure World Foundation. Space sustainability: A practical guide. 2014:14. https://swfound.org/me-
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lura, störa, förneka, förstöra eller förstöra delar av rymdsystem. Att utveckla och testa ASAT-kapacitet skulle sannolikt undergräva politisk och strategisk stabilitet, särskilt utan avsikt. Vidare kan
testning eller användning av skräpgenererande vapen förorena omloppsmiljön i årtionden till århundraden, vilket väsentligt påverkar alla rymdaktörer och allvarligt undergräver rymdens långsiktiga hållbarhet. ” 6)
”[D] ar vapenisering av yttre rymden för vilket syfte som helst - oavsett om det är stötande eller defensivt, mot vilket rymd / himmelkropp eller som helst mot ett jordbundet mål - skulle effektivt
göra rymdobjekt till potentiella mål och förvandla yttre rymden till en potentiell konfliktzon. ” 32)
Trots risken för ”missöden, missuppfattningar och felberäkningar” finns det inget ”juridiskt bindande instrument som handlar om ... förebyggande av ett vapenlopp i yttre rymden”. 34) Det finns inte
heller "rättsligt bindande regler för att avstå från att skapa rymdrester", 35) men ändå kan sådant
skräp kollidera, inklusive kärnkraftkällor i yttre rymden, 36) och generera "mer skräp, i en cykel
som populärt kallas" Kesslers syndrom ”, 37) som utgör” en exponentiell tillväxt av orbital skräp
när tiden går, med en ständigt ökande risk för operativa organ i omlopp. ... Med regelbundna lanseringshastigheter och inga avhjälpande åtgärder kommer mängden skräp i omlopp sannolikt att växa
exponentiellt. ” 38)
I detta rättsliga tomrum planeras och tillverkas "[m] konstellationer av ... satelliter i omloppsbana
med låg latens som kommer att täcka världen i låg latens, hög bandbreddskapacitet" för att utvidga
räckvidden för det globala Internet till landsbygdsområden och avlägsna områden och komplettera
markbundna 5G-nätverk. 39)
________________________
32) Kozin VP. Militarization of outer space and its impacts on global security environment. Pakistan National University
of Sciences and Technology, Global Think Tank Network; 2015. http://www.space4peace.org/articles/Militarization%20of%20Outer%20Space%20and%2 0its%20Impacts%20on%20Global%20Security.pdf. Accessed June 6, 2019.
33) United Nations. Report of the Group of Governmental Experts on Transparency and Confidence-Building Measures
in Outer Space Activities. A/68/189. July 29, 2013:10.http://www.space4peace.org/articles/Militarization%20of%20Outer%20Space%20and%2 0its%20Impacts%20on%20Global%20Security.pdf. Accessed June 6, 2019.
34) United Nations. Report of the Group of Governmental Experts on Transparency and Confidence-Building Measures
in Outer Space Activities. A/68/189. July 29, 2013:10.www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/189. Accessed June 6, 2019.
35) Kozin VP. Militarization of outer space and its impacts on global security environment. Pakistan National University
of Sciences and Technology, Global Think Tank Network; 2015. http://www.space4peace.org/articles/Militarization%20of%20Outer%20Space%20and%2 0its%20Impacts%20on%20Global%20Security.pdf. Accessed June 6, 2019.
36) United Nations. General Assembly resolution 47/68. December 14, 1992. Principles relevant to the use of nuclear power sources in outer space. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/nps-principles.html. Accessed
June 6, 2019. 37 Kessler DJ, Landry PM, Cour-Palais BG, Taylor RE. Aerospace: Collision avoidance in space: Proliferating payloads and space debris prompt action to prevent accidents. IEEE Spectrum. 1980;17(6):37-41.
38) United Nations. National research on space debris, safety of space objects with nuclear power sources on board and
problems relating to their collision with space debris. A/AC.105/C.1/2017/CRP.12. January 27, 2017. http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/aac_105c_12017crp/aac_105c_1201
7crp_12_0_html/AC105_C1_2017_CRP12E.pdf. English Accessed June 6, 2019.
39) International Telecommunication Union; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Broadband Commission for Sustainable Development. Working Group on Technologies in Space and the Upper-Atmosphere.
Identifying the potential of new communications technologies for sustainable development. September 2017.
https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/WG-Technologies-in-Spacepdf. Accessed June 6, 2019
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Vissa satelliter är kärnkraftsdrivna och det har inträffat olyckor som har gjort det möjligt för kärnämne att nå jorden (både land och hav) och att ladda radionuklider i den övre atmosfären, vilket
med tiden kan gå ner till havsnivå. Med radioistoper som har en halveringstid på tusentals år är det
möjligt att eventuell skada orsakades allmänheten och miljön.40)
Att tillåta kommersiella enheter från nuvarande rymdfördelningsstater att placera tiotusentals 5Gsatelliter i de redan överbelastade - och ifrågasatta - jordbanorna i avsaknad av ett juridiskt bindande system som styr aktiviteter i yttre rymden har allvarliga konsekvenser för internationell fred och
säkerhet. Det förnekar rättvis tillgång till en begränsad resurs och riskerar social, ekonomisk, vetenskaplig och teknisk utveckling. och befintliga satellitanvändningar såsom kommunikation; navigering; katastrofriskminskning och nödåtgärder övervakning av växthusgasutsläpp från rymden; Övervakning av luftkvaliteten för aerosoler och föroreningar; övervakning av atmosfäriska processer;
klimatförändringar, inklusive övervakning av väsentliga klimatvariabler; ozonförlustövervakning;
miljöskydd; förvaltning av naturresurser; hantering av ekosystem; biologisk mångfald; skogsbruk;
hydrologi; meteorologi och svår väderprognos; övervakning av markanvändning och marktäckning
havsytemperatur och vindövervakning; seismisk övervakning; miljöförändringar; glaciärmappning
och studier; grödor och markövervakning; matsäkerhet; bevattning; precisionsjordbruk; grundvatten
upptäckt; rymdväder; hälsoeffekter; säkerhet; rättsväsende; mineralmappning; och stadsutveckling.
41)
I yttre rymdfördraget (1967) krävs att användningen av yttre rymden ska genomföras "för att undvika [dess] skadliga kontaminering och även ogynnsamma förändringar i jordens miljö" (art. IX)
Artikel 1
Utforskningen och användningen av yttre rymden, inklusive månen och andra himmellegemer, ska
utföras till förmån för och i alla länders intresse, oberoende av deras grad av ekonomisk eller vetenskaplig utveckling, och ska provinsen för alla mänskligheten. För ytterligare diskussion om rymdsituationen, se artikel: Till salu till lägsta 5G-budgivare: Planet Earth (Populations & Wildlife Optional)
FN:s riktlinjer för långsiktig hållbarhet i yttre rymden Activities (2018): ”Stater och internationella
mellanstatliga organisationer bör ta itu med ... risker för människor, egendom, folkhälsa och miljön
i samband med lansering, drift i omloppsbana och om- inträde av rymdföremål ”(riktlinje 2.2 (c)).
Ansvarskonvention
Revideringar av ett portugisiskt dekret om ansvarsförsäkring visar tydligt att den portugisiska regeringen inte har för avsikt att kräva att satellitföretag ska få tillräcklig försäkring för att uppfylla sina
skyldigheter enligt konventionen om internationell skadeståndsansvar orsakad av rymdobjekt (ansvarskonventionen), som utarbetar artikel 7 i yttre rymdfördraget och föreskrivs att en utskjutande
stat ska vara absolut skyldig att betala ersättning för skada som orsakats av dess utrymme
______________________________
40) United Nations. Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. 2-13 February 2015. National research on space
debris, safety of space objects with nuclear power sources on board and problems relating to their collision with space
debris (A/AC.105/C.1/2015/CRP.8). Available at http://www.unoosa.org/pdf/limited/c1/AC105_C1_2015_CRP08E.pdf.
Accessed 21 October 2019.
41) United Nations. Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 20.A/73/20;2018.
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/73/20. Accessed June 6, 2019.
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föremål på jordens yta eller till flygplan, och ansvariga för skador på grund av dess fel i rymden.
Konventionen föreskriver också förfaranden för lösning av skadeståndskrav. Definitionen av begreppet ”lanseringsstat” enligt ansvarskonventionen är:
· En stat som lanserar eller anskaffar lanseringen av ett rymdobjekt;
· En stat från vars territorium eller anläggning ett rymdobjekt skjuts upp.
Med tanke på att rymdobjekt, särskilt 5G-satelliter som kan förstöra folkhälsan och miljön, kan leda
till gigantiska ersättningsanspråk som involverar stora territorier och befolkningar, värdefull egendom på jorden eller i rymden och skada på miljön, måste lanseringsstater och kommersiella företag
krävas att teckna tillräcklig ansvarsförsäkring. Det noteras att många små rymdportar byggs snabbt
för att tillgodose den planerade lanseringen av för närvarande 100 000 planerade 5G-satelliter. Den
portugisiska rymdorganisationen kommer att skapas lagligt i början av 2020 och kommer att vara
baserad på Azorerna, på ön Santa Maria, där den avser att installera en bas för att starta små satelliter. Det noteras att Portugal inte är part i ansvarskonventionen. Om den avser att dra nytta av detta
på bekostnad av resten av världen kommer de berörda individerna att identifieras och hållas individuellt ansvariga. Diplomatisk immunitet ger ingen immunitet mot åtal för försök till brott mot
mänskligheten. Det noteras vidare att kommersiella företag inte har affärer med att lansera satelliter
utan tillräcklig försäkring.
Jorden är inte till salu till den lägsta budgivaren eller ivriga start-up.
Universell förklaring om mänskligt genom och mänskliga rättigheter (1998)
Internationell förklaring om mänskliga genetiska data (2003)

Council for International Organisations of Medical Sciences International
Ethical
Riktlinjer för hälsorelaterad forskning som involverar människor (2016)
Riktlinje 1: Vetenskapligt och socialt värde och respekt för rättigheter
Riktlinje 2: Forskning utförd i miljöer med låga resurser
Riktlinje 3: Rättvis fördelning av fördelar och bördor Vid val av individer och grupper av deltagare
i forskning
Riktlinje 4: Potentiella individuella fördelar och risker med forskning
Riktlinje 5: Val av kontroll i kliniska prövningar
Riktlinje 6: Att ta hand om deltagarnas hälsobehov
Riktlinje 7: Gemenskapsengagemang
Riktlinje 8: Samarbete och kapacitetsuppbyggnad För forskning och forskningsöversyn
Riktlinje 9: Individer som kan ge informerat samtycke
Riktlinje 10: Ändringar och undantag från informerat samtycke
Riktlinje 11: Insamling, lagring och användning av biologiska material och relaterade data
Riktlinje 12: Insamling, lagring och användning av data i hälsorelaterad forskning
Riktlinje 13: Ersättning och ersättning för forskningsdeltagare
Riktlinje 14: Behandling och ersättning för forskningsrelaterade skador
Riktlinje 15: Forskning som involverar utsatta personer och grupper
Riktlinje 16: Forskning som involverar vuxna som inte kan ge informerat samtycke
Riktlinje 17: Forskning som involverar barn och ungdomar
Riktlinje 18: Kvinnor som forskningsdeltagare
Riktlinje 19: Gravida och ammande kvinnor som forskningsdeltagare
Riktlinje 20: Forskning vid katastrofer och sjukdomsutbrott
Riktlinje 21: Slumpmässiga randomiserade studier
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Riktlinje 22: Användning av data erhållen från online-miljön och digitala verktyg i hälsorelaterad
forskning
Riktlinje 23: Krav för att inrätta forskningsetiska kommittéer och för deras granskning av protokoll
Riktlinje 24: Offentlig ansvarsskyldighet för hälsorelaterad forskning
Riktlinje 25: Intressekonflikter
Bilaga 2 Få informerat samtycke: viktig information för potentiella forskningsdeltagare
World Medical Association Declaration of Helsinki- Etiska principer för medicinsk forskning
som involverar mänskliga ämnen (2013)
Förklaringen är moraliskt bindande för läkare, och denna skyldighet åsidosätter alla nationella eller
lokala lagar eller förordningar, om deklarationen föreskriver en högre skyddsstandard för människor än den senare. Utredare måste fortfarande följa lokal lagstiftning men kommer att hållas på
högre standard. Den grundläggande principen är respekt för individen (art. 8), deras rätt till självbestämmande och rätten att fatta välgrundade beslut (art. 20, 21 och 22) om deltagande i forskning,
både initialt och under forskningen. Utredarens plikt är enbart gentemot patienten (art. 2, 3 och 10)
eller volontär (art. 16, 18), och även om det alltid finns ett behov av forskning (art. 6), måste ämnets välfärd alltid ha företräde framför vetenskapens och samhällets intressen (artikel 5) och etiska
överväganden måste alltid ha företräde framför lagar och förordningar (artikel 9). Erkännandet av
den ökade sårbarheten hos individer och grupper kräver särskild vaksamhet (artikel 8). Det erkänns
att när forskningsdeltagaren är inkompetent, fysiskt eller psykiskt oförmögen att ge samtycke eller
är minderårig (art. 23, 24), bör ersättning övervägas för surrogatgodkännande av en person som agerar i ämnets bästa, även om deras samtycke bör fortfarande erhållas om det är möjligt. (art. 25).
_________________________________
[1] For example, William Schabas, Unimaginable Atrocities – Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals,
Oxford University Press, 2012 – p. 51-53.
[2] For example, M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p.62
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BILAGA 13
SYMPTOMER RAPPORERADE AV ELEKTROHYPERSENSITIVA (EHS)
PATIENTER - FÖRSTA ÅR SAMMANFATTNING FRÅN EN SPECIALISERAD KLINIK FÖR FORSKNINGSFÄRD
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[Kompletterande information tillagd av översättaren]
BILAGA 14
Gemensamma lagar
[Kompletterande information tillagd av översättaren]
Kanada
COVID-begränsningar och obligatoriska vaccinationer är förbjudna och ogiltiga av Common Law
Assembly; Medborgarna uppmuntras att stå emot polisstatens åtgärder eftersom tjänstemän hotas
med böter och fängelse 25 augusti 2020
Parksville, British Columbia

(Republic News Service)

I en historisk handling av direkt demokrati igår kväll antog Oceanside Common Law Assembly
(OCLA) en allmän säkerhetsförordning som förbjuder COVID-restriktioner och obligatorisk distansering, maskering, karantän och vaccinationer var som helst i samhällen Parksville och Qualicum Beach på Kanadas västkust .
Från och med idag kan alla som försöker införa COVID-regler för befolkningen i dessa samhällen
få böter och fängelser av OCLA och dess Common Law Court. Med hänvisning till internationell
lag, anger församlingsförordningen att dessa COVID-förordningar ”är olagliga, obefogade och medicinskt sunda åtgärder som hotar och angriper de grundläggande friheterna, hälsan och säkerheten
för befolkningen i vårt samhälle ...
Därför förordnas det att ingen är skyldig att samtycka till eller följa någon av dessa regler ... och
vem som helst är fritt att aktivt motstå och inte följa sådana regler och åtgärder på något sätt som är
nödvändigt utan rädsla för juridisk konsekvens.
Avtalet avslutas med att anklaga alla som försöker införa COVID-regler för samhället som en del
av en kriminell konspiration och hotar dem med ”påföljder och fängelse efter övertygelse av Common Law Court of Parksville
... Alla polismyndigheter förväntas och tvingas enligt lag att genomdriva denna stadga eller anklagas för att hindra rättvisa och demokratisk process. ” En kopia av den fullständiga stadgan följer.
Med orden från en av författarna till Bylaw: ”Vi skrev historia ikväll genom att sätta tillbaka makten i folks händer. Detta är vårt svar på polisstaten och COVID-bluffen. Vi uppmanar människor
överallt att ta samma steg genom sina egna Common Law Assemblies and Courts ”.
Sedan 2015 har mer än fyrtio Common Law Assemblies bildats över hela Kanada, många av dem
under Republiken Kanatas jurisdiktion. Assembliesna har blivit frontlinjeförsvaret för kanadensare
som motstår företagspolisstaten.
For more information contact
republicofkanata@gmail.com
and see www.republicofkanata.ca .
https://youtu.be/nVPFzcj_yfc

........................................
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MEDDELANDE OM OFFENTLIG SÄKERHET
Avskaffa och förbjuda COVID-begränsningar, obligatoriska vaccinationer och andra olagliga, ohälsosamma och obefogade åtgärder i vårt samhälle utfärdat av Oceanside Common Law Assembly
(OCLA) måndagen den 24 augusti 2020
LÅT DET VETA att reglerna i Kanada som begränsar fri rörlighet och sammanslutning, inför obligatoriska karantäner, distansering, medicinsk testning och vaccinationer och kräver att man bär masker är olagliga, obefogade och medicinskt sunda åtgärder som hotar och angriper de grundläggande friheterna, hälsan och säkerhet för folket i vårt samhälle och bryter mot den internationellt erkända juridiska rätten till fritt och informerat samtycke som reglerar alla medicinska procedurer. (Nürnbergkoden, 1947)
DET BESTÄLLS DET av Oceanside Common Law Assembly som en röst och försvarare för folket
i vårt samhälle som:
(a) Ingen är skyldig att samtycka till eller följa någon av dessa bestämmelser, oavsett vilken myndighet, person eller person som beställer eller tvingar dem, och
b) vem som helst är fritt att aktivt motstå och lyda sådana regler och åtgärder på något sätt som är
nödvändigt utan rädsla för rättsliga konsekvenser.
DET BESTÄLLS YTTERLIGARE av församlingen att varje enskild person, tjänsteman, organ eller
deras agent som kräver eller påtvingar någon av dessa bestämmelser till någon i vårt samhälle deltar i en kriminell konspiration mot deras liv, välbefinnande och frihet, och står i strid med i denna
order. Som brottsling utsätts gärningsmannen för påföljder och fängelse efter övertygelse av Common Law Court of Parksville, British Columbia.
This Order is issued on 24 August 2020 as a legal Bylaw by the Oceanside Common Law Assembly and has the full effect and force of the Law. All police authorities are expected and compelled by law to enforce this Bylaw or be charged
with obstructing justice and democratic process. OCLA Bylaw No. A-09242020-101A

Australien
Uppmärksamhet:
Alla premiärer och ministrar i alla stater och territorier; ochPolisen och militären; och vanliga medier och tidningar som sprider desinformation, felinformation, lögner, utelämnanden, överdrifter,
undertryckande av information och censur; och medicinskt: Att sprida medicinsk desinformation,
felinformation, lögner, utelämnanden, överdrifter, undertryckande och censur utan alternativ utom
vacciner; och i samband med hot, skrämsel, tunga böter och eventuella fängelser mot: "Vi folket"
från Australiens Commonwealth och inte AUSTRALIENS SAMMANFATTNING som inkluderar
alla er ovan. olagliga direktiv, och
Du använder oberättigad och överdrivet våld och bedrägeri för att verkställa det som inte kan verkställas; och du använder oberättigad och överdriven våld och bedrägeri i "social distansering" som
aldrig har genomförts i något land för deras folkhälsopolitik; och
Du använder våld och bedrägeri i obligatorisk maskering som är ovetenskaplig, osund, obefogad,
orimlig, obefogad och ohälsosam; och
Du använder oöverträffade drakoniska makter som är ett missbruk av process, missförstånd och en
avsiktlig kränkning av den australiska konstitutionen och de mänskliga rättigheterna; och
Du ignorerar medvetet rätt protokoll i lagstiftningen om biosäkerhetslag:
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Trampa på våra rättigheter och privilegier genom att uppenbart bortse från den lagliga lagen om
biosäkerhet och använder polisen och militären som är olagligt att genomdriva, skrämma med hot,
fysiska övergrepp och höga böter för att stoppa äkta meningsskiljaktigheter, protester och demonstrationer av vår välfärd och välbefinnande av fri vilja.
Militären och polisen måste "stå ner" och vägra dessa olagliga order från deras avsiktliga vilseledda
frimurarpolitiker som agerar i ondska med aggression mot "Vi folket" där de också är en del av. De
följer inte lagen om biosäkerhet och missbrukar polisen och militären för sin egen olycksbådande
agenda som är brott mot mänskligheten för all förstörelse som de har skapat i hans land för närvarande och som kommer att fortsätta i många år framöver.
De följer uppenbarligen inte och följer lagstiftningen och en grupptalan kommer att äga rum mot regeringen, polisen och militären på grund av bristande vårdplikt, missförhållande i ämbetet, medicinsk oaktsamhet för vikaransvar, missbruk av ämbetet, brott mot mänskligheten, inte att vara "fullständigt informerad" och antalet andra lämpliga avgifter.
Vi har befunnit oss i ett "tillstånd av laglöshet" och det kommer att sluta med att respektera den australiska konstitutionen och respektera det tankeväckande utnyttjandet av laglig lagstiftning för
rättsstatsprincipen som inte hindrar eller skadar dess invånare. Vilken roll har ”underrättelsetjänsterna” också spelat i detta medicinska lockdown-bluff?
Att sprida medicinsk felinformation och desinformation är förbjudet som ett brott med falsk reklam
och falska påståenden förutom att inte ”helt informera” är medicinsk försumlighet, bristande omsorgsplikt, vederbörlig aktsamhet och brott mot ed om ”först gör ingen skada”
I samband med uppror och förräderi inte agerat på:
Orsakliga länkar till förräderi och felförklaring av förräderi
(a) Australia Act 1986, avsnitt 6. Förhållningssätt och formulär "betyder folkomröstningar" I denna
speciella aktivitet hade folkomröstningen ett lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som
utelämnades, formulering och antagande av en dold bedräglig maktbidrag till folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(b) Australia Act 1986, avsnitt 13. Ändring av Constitution of Queensland.
Underavsnitt (1) Konstitutionslagen 1867-1978 i delstaten Queensland kallas i detta avsnitt huvudled. I denna speciella aktivitet hade folkomröstningen ett lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, och formulerade och antog ett dolt bedrägligt beviljande av makt till
folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(c) Australia Act 1986, avsnitt 14. Ändring av Constitution Act i västra Australien.
Underavsnitt (1) Constitution Act 1889 i delstaten Västra Australien kallas i detta avsnitt som principlagen. I denna speciella aktivitet hade folkomröstningen ett lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, formulerade och antog ett dolt bedrägligt beviljande av makt till folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(d) Commonwealth Constitution Section-128. I denna speciella aktivitet hade folkomröstningen ett
lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, formulering och antagande av
en dold bedräglig beviljande av makt över folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(e) State of South Australia Constitution-Section-34. I denna speciella aktivitet hade folkomröst-
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ningen ett lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, och formulerade och
antog ett dolt bedrägligt beviljande av makt till folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(f) South Australia Australia Act (Request) Acts 1985 No. 95 - Avsnitt 51. I denna speciella verksamhet hade folkomröstningen ett lagstadgat och obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, formulerade och antog ett dolt bedrägligt maktbidrag till folket i Södra Australien och Commonwealth of Australia.
(g) Den 6 november 1999 folkomröstningen 63 % sa nej. Det straffrättsliga brottet mot bedrägeri.
Arbetar mot instruktionerna från det australiska folket i folkomröstningen och hur du bedriver falsk
makt.
(h) Lagen om ändring och upphävande av lag (domstolar och juridisk praxis) 2003, antagen 1 januari 2004.
Del 8 Ändringar om kronan.
(61 ändringar) Kronan x 42, Hennes majestät x 7 Vår suveräna dam drottning Elizabeth den andra,
hennes arvingar och efterträdare x 5, rådet för kronan x 4, drottningen x 1, ämnen x 1. Royal Arms
x 1 (Changing the Royal Vapen är en krigshandling mot folket i Commonwealth of Australia)
Och genom att ta bort "Crown" och istället infoga "State or the Commonwealth" i avsnitten 121 (4),
och 123 (5) och (6b) och (7). I denna speciella aktivitet hade folkomröstningen ett lagstadgat och
obligatoriskt konstitutionellt krav som utelämnades, och formulerade och antog ett dolt bedrägligt
beviljande av makt till folket i södra Australien och Commonwealth of Australia.
(i) Valskribenterna, senaten och representanthuset sprider denna kriminella verksamhet i hela Australien. Brott mot bedrägerier. Folkomröstningar utelämnade - hantera ditt bedrägliga beviljande av
makt.
(j) Påstås svära av en främmande ed till frimureriet. "Dölj och avslöja aldrig." Teckningsoptionen
för frimureriet kom ut från Storbritannien, "Sue v Hill" förklarade olagligt Förenade kungariket en
utländsk makt, men förklarade därmed faktiskt att masonic-teckningsoptionen för att bilda frimurarloger inom Australien gjorde denna speciella teckningsoption, teckningsoptionen av en utländsk
makt bryter den mot DEL IV - Båda parlamentets hus, 44 § Diskvalificering, underavsnitt 1 i Commonwealth-konstitutionen i förhållande till Commonwealth-politiker. detta brott ska upptäckas av
antingen en juryrättegång eller en storjuryrättegång.
Alla rättigheter förbehållna och ingen avfärdade
Utan fördomar
Inget ansvar accepterat
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BILAGA 15
TILLÄGGSREFERENSER LAGDA TILL ÖVERSÄTTAREN
Dessa länkar till dokument, artiklar, böcker och videor är avsedda att komplettera informationen i
detta dokument och ge läsare möjlighet att göra sin egen vidare forskning.
Switch it all off!
https://www.youtube.com/watch?v=-g7kTD4eP2U
https://www.youtube.com/watch?v=976lnVjPP7M
https://www.youtube.com/watch?v=KoC46jU2RLE’
https://www.youtube.com/watch?v=Qq6ItDRtOKY
https://www.youtube.com/watch?v=NbpmA2k42lo
https://www.youtube.com/watch?v=zX4q-zCDW84
https://www.youtube.com/watch?v=BI8bGq6r3sE
https://www.youtube.com/watch?v=BI8bGq6r3sE
https://www.youtube.com/watch?v=nj4z7UchLCo
https://www.youtube.com/watch?v=rz-yvoSXHZc
https://www.youtube.com/watch?v=8pdRSTB9dDY
https://www.youtube.com/watch?v=yATs5fsfOHY
https://www.youtube.com/watch?v=r6QVqfNMKJU
https://www.youtube.com/watch?v=F0NEaPTu9oI
Unplugging Wireless Education – courses on how to unplug and be safer
How to connect your ipod, ipad or iphone to the Ethernet - 3 minutes
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=cWqbpfhcMWc
Internet on iPad using ethernet cable - now with power in new easy method - no wifi or mobile
data!
https://www.youtube.com/watch?v=oBKs2tPggVI 3 min 41
Connecting an iPad to a Wired Network with an Ethernet Cable
https://www.youtube.com/watch?v=rF1-p796upU 5 min 25
The “Covid” psyop Alice in Wonderland Technique:
The Power of Applied Confusion Alice in Wonderland:
The Power of Applied Confusion
chapter starting on page 129 of a manual entitled, ‘EDUCING INFORMATION – Interrogation:
Science and Art’, published by the National Defense Intelligence College in 2006, citing a 1963 torture manual entitled, “KUBARK Counterintelligence Interrogation Manual, Human Resource Exploitation Training Manual,” based on CIA research, much of it conducted through the MK ULTRA
program but some of it going all the way back to the 1350s, to the work of Nicholas Eymerich, Inquisitor General of Aragon, Spain.
How To Escape The Karpman Drama Triangle
640 doctors, cv19 is a global scam. “We have a lot of evidence that it is a fake story all over the
world.” 6 August 2020. German COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry
Committee and the demolition of the ‘Covid’ narrative.
Germany: Extra-parliamentary Doctors’ Corona Investigation Commission ACU20
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“Covid” Plandemic Documentary Series
Understanding the COVID-19
"CASEDEMIC" Die Zerstörung des Corona Hypes
(German - Destroying the Corona hype)
“Covid” and electromagnetic radiation
Video: Electricity and flu connection may explain "viruses"
Chamola and M. Guizani, Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We?," in IEEE Access, vol. 8, pp. 42980-43000, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2976434. [Retracted (i.e. too embarrassing for the telecommunications industry)]
Report of the Independent Expert Group on Mobile Phones (IEGMP), chaired by Sir William Stewart (The Stewart Report, 2000)
Book: Dirty Electricity: Electrification and the Diseases of Civilization, 6 Dec. 2012 by MD Samuel
Milham
5G Radiation - Potential Cause of Covid-19
Pandemic Irregulators vs. FCC: Exposing and prosecuting a vast, illegal financial scandal behind
5G
Salmen, S. H., Alharbi, S. A., Faden, A. A., & Wainwright, M. (2018). Evaluation of effect of high
frequency electromagnetic field on growth and antibiotic sensitivity of bacteria. Saudi journal of
biological sciences, 25(1), 105–110. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.07.006 Correlation between
the potential electromagnetic pollution level and the danger of Covid-19.
[Översättarens anmärkning: undertexten till denna uppsats verkar ha översatts felaktigt eftersom
den inte överensstämmer med argumenten i tidningen.] Vladimir I. Mordachev. Vitryska statsuniversitetet för informatik och radioelektronik (Minsk, Vitryssland). 15 juni 2020:
Slutsats: ”Giltigheten av hypotesen om den möjliga inverkan av EM-bakgrunden som skapats av de
offentliga trådlösa informationssystemen, först och främst av system för cellulär (mobil) kommunikation, på den relativa dödligheten från COVID-19 bekräftas indirekt av Resultat av analysen av
korrelation mellan graden av hygienisk reglering av nivåerna av radiofrekvent EM-bakgrund för befolkningen i olika länder enligt data [12] och dödligheten från COVID-19 i förhållande till antalet
infekterade personer enligt till [38–40].
Study of the correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks. Bartomeu
Payeras i Cifre. March-April 2020
Stein, Yael. (2020). Symptoms reported by Electrohypersensitive (EHS) patients – firstyear summary from a specialized Pain Research Clinic DOI: 10.13140/RG.2.2.33185.02400.
Avfolkning
Silent Weapons for Quiet Wars TED 2010:
Bill Gates: Innovating to Zero!
Antropogen klimatförändring
Surprise, K. (2020). Stratospheric imperialism: Liberalism, (eco)modernization, and ideologies of
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solar geoengineering research.
Environment and Planning E: Nature and Space, 3(1), 141–163.
https://doi.org/10.1177/2514848619844771
NASA's Van Allen Probes Spot Man-Made Barrier Shrouding Earth. May 17, 2017.
Geoengineering Watch. https://www.geoengineeringwatch.org/
Zero Geoengineering. https://zerogeoengineering.com/
Vädret som vapen
Weather Weapons are Real, They Have a Treaty to Regulate them [HAARP]. 15 October 2016.
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification
Techniques. New York, 10 December 1976. Art. 1: Each State Party to this ConvenElectromagnetic
Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We? Naren, A. Elhence, V. tion undertakes not to engage in military or any other hostile use of environmental modification techniques having widespread, long-lasting or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other State Party. Status
Regeringar är företag
Common law—A lawful rebellion
Governments are corporations
The “Corporate Coup d’État”
Robert F Kennedy Jr. - Corporatism is using vaccines to turn Americans into commodities
How authoritarianism has spread since the coronavirus pandemic began
PLANDEMIC: COVID-19 and the Corporate Coup d’État
Lagligt uppror
Lawful rebellion
Legal Name Fraud: The Truth Judge Anna von Reitz
New Chartist Movement
Book: Truth Teller's Shield: A Manual for Whistle Blowers & Hell Raisers: The Theory & Practice
of Letting Your Truth & The Truth Prevail
2 Sept. 2016, by Kevin Annett Rebirth and Resistance: An Easter Message of Hope from Kevin Annett Strawman Explained - Legal Fiction Documentary - Common Law and Sovereignty Lawful Rebellion for a peaceful future: “It’s an illusion” talk at St.Annes, Lancashire The People’s United
Community UNITY = The rise of the 99%
Book: Meet Your Strawman: And Whatever You Want To Know by David E. Robinson
Book: The UCC Connection: How To Free Yourself From Legal Tyranny by David E. Robinson
Book: Establishing the Reign of Natural Liberty: A Common Law Training Manual by Kevin Annett
Book: Disclosure 101: What You Need To Know, 1 July 2014 by David E. Robinson and Anna von
Reitz
Anna von Reitz Mark Passio - Natural Law Seminar - New Haven, CT
Magna Carta 2020: The restoration of common law
The Excellence of the Common Law -- with Brent Allan Winters
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The Anatomy of Slavespeak
Penningsystemet
Video: Michael Rivero: All Wars Are Bankers' Wars
The Secret of Oz
New Scientist: Revealed – the capitalist network that runs the world

Övervakning
Shadowgate.
The film details Interactive Internet Activities (IIA) and the military psychological warfare weapon,
Shadownet, which is used to control the public narrative through the Fake News, to fix elections, to
organize the BLM riots among other things.
Vacciner
Dr. Jerry Day - Mandated Vaccinations, Get ready to say "NO!"
Jerry Day har skapat ett meddelande om ansvarsskyldighet att ge till alla som försöker tvinga vacciner mot dig. Även om de vägrar att skriva, visar det att de har informerats om att vacciner kan orsaka skada. Han erbjuder ett andra dokument som visar skälen till att individer har rätt att avvisa vacciner. Han säger att dokumenten fungerar som en försäkring om något går fel med ett tvingat vaccin, eftersom det är ett bevis på din invändning mot vaccinationen och därmed gör administratörerna av vaccinet personligen föremål för påföljd och åtal. Med andra ord, om du inte motsätter dig
och klargör din ståndpunkt, kan du antas instämma i författningsstridiga lagar och skadlig allmän
ordning.
Freedom-taker website (ladda ner dokument för att skydda din frihet)
Book: Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective is Lying by Dr. Vernon Coleman
Plandemic II: Indoctornation 5G /
Coronavirus Briefing 28 April 2020 See section on vaccinations and appendix 1.
Two documents to help prevent forced vaccinations.
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