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NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE 

ÅTAL 

Enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen 1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Tilltalade, kända och okända 

5G / COVID-19 Pandemisk förövare 

Ekonomiska, bankrättsliga och pandemiska orättvisa anklagade 

Mainstream Media / Social Media Desinformatör - Svarande 

Massvaccination Pandemic folkmord, svarande 

5G och DEW riktade energivapen, svarande  

COVID-19/21 Social kontroll och vårdmetoder - svarande 

Folkmord och brott mot mänskligheten 

 

Sannolik orsak Bevis för oåterkallelig skada för alla mänskliga varelser på samma sätt, i strid med 

artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen 

Sannolik orsak Bevis för oåterkallelig skada för alla mänskliga varelser på samma sätt, i strid med 

artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen 

I. 5G / AI Coronavirus Genocide Folkmord 

II. AI / Coronavirus / COVID-19 Vaccinationsrelaterat folkmord 

III. 5G AI / Coronavirus metoder för folkkontroll Folkmord 

IV. Tilltalade i kriminell konspiration för att skapa 5G / AI-COVID-folkmord 

V. Rollen för oorganisk förnimmande av AI och stark AI artificiell intelligens i 

begärd nödhjälp  

Skriftliga nödåtgärder: Vaccinationer, sociala kontrollmetoder, informationsfrihet 

Stämning av åläggande och stärkande rättvisa: finansiering genom höjda skatter från svarande 

"orättfärdig berikning" 

5G / AI-COVID kommissionen för sannings- och försoningsmord för folkmord 

 

 
1 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94- 
0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf 
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Tilltalade, kända och okända 
5G / COVID-19 Pandemisk förövare 
 
Xi JinPing, generalsekreterare för kommunistpartiet, ordförande för Central Military Commission och 
huvudledare för folkrepubliken i Kina och ledning över Kinas väpnade styrkor, underrättelsetjänster, 
biovapenlaboratorier, folkhälsovård, vaccination och COVID-politik för social kontroll 
 
Vladimir Vladimirovich Putin, Rysslands president och verkställande över ryska väpnade styrkor, 
underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, allmän hälsovård, vaccinationer, och COVID-policy för 
social kontroll 
 
Donald J. Trump, 45: e presidenten för Amerikas förenta stater, och verkställande över USA: s 
väpnade styrkor, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsobyråer, OPERATON 
WARP SPEED Vaccination och COVID social kontroll. 
 
______________, 46: e vald president i Amerikas förenta stater, och verkställande över USA: s 
väpnade styrkor, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsomyndigheter, vaccination och 
COVID-policyer för social kontroll 
 
Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, ledare för Likud, och av försvarsmakten, 
underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsomyndigheter, vaccination och COVID-politik för 
social kontroll 
 
Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, ledare för det konservativa partiet, och Förenade 
kungarikets väpnade styrkor, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsomyndigheter, 
vaccination och COVID-politik för social kontroll 
 
Matt Hancock, Storbritanniens statssekreterare för hälsa och socialvård, ansvarig för 5G-utrullning 
och COVID-folkmordsteknologivaccinationer och sociala kontrollpolicyn 
 
Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Elizabeth II, statschef för Storbritannien, och hennes gemål, 
Philip Mountbatten, och deras son Charles Windsor, prins av Wales, individuellt och kollektivt The 
Crown Corporation och alla dess dotterbolag inklusive och inte 
begränsat till Serco 
 
Narendra Modi, Indiens premiärminister, och ledare för de indiska väpnade styrkorna, 
underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsobyråer, vaccination och COVID-politik för social 
kontroll 
 
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Frankrikes president och ledare för de franska väpnade 
styrkorna, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsovård, vaccination och COVID-politik 
för social kontroll och Edouard Phillipe, Frankrikes premiärminister 
 
Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, Kristdemokratiska partiet, och ledare för tyska väpnade 
styrkor, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsovård, vaccination och COVID-politik för 
social kontroll 
 
Justin Trudeau, premiärminister i Kanada, ledare för det liberala partiet och de kanadensiska 
väpnade styrkorna, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsovård, vaccination och 
COVID-politik för social kontroll 
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Scott Morrison, Australiens premiärminister, ledare för det liberala partiet, och de australiensiska 
väpnade styrkorna, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsobyråer, vaccination och 
COVID-politik för social kontroll 
 
Jacinda Ardern, premiärminister i Nya Zeeland, ledare för Labour Party, och Nya Zeelands väpnade 
styrkor, underrättelsetjänster, biovapenlaboratorier, folkhälsovård, vaccination och COVID social 
kontrollpolicyn 
 
António Guterres, generalsekreterare för FN:s organisation, New York, New York, USA, ledare för 
FN:s folkhälsobyråer, vaccination och COVID sociala kontrollpolicyn 
 
Europeiska unionen och kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen; Parlamentets president, 
David Sassoli; Europeiska rådets ordförande; Charles Michel; ordförandeskapet för EU Rådet, 
Tyskland 
 
https://europa.eu 
 

En 2009-2020 Lockstep Criminal Co-conspiracy, inklusive och inte 

begränsat till individuellt och kollektivt: 
 
World Economic Forum, Klaus Schwab och styrelseledamot, direktörer, anställda och ombud 
Bill och Melinda Gates, individuellt 
Bill och Melinda Gates Foundation 
Michael Bloomberg 
David Rockefeller, Jr. 
Warren Buffett 
George Soros 
Ted Turner 
Oprah Winfrey 
Rockefeller Foundation 
Global Business Network [GBN] 
Peter Schwartz, ordförande GBN, individuellt 
Andra okända och icke namngivna medsammandragare och svarande 
 
Världshälsoorganisationen [WHO] och tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, individuellt 
Michael Ryan, WHO 
VD på GCHQ-UK, NSA-USA och 
Bilderberg Group, alla vd:ar, monarker och medlemmar 
 
Anthony Stephen Fauci, MD, individuellt 
Bioweapons Laboratory, Fort Dietrich, MD, USA 
Dr. Charles Lieber, 60, ordförande för Institutionen för kemi och 
kemisk biologi vid Harvard University 
Yanqing Ye, 29, en kinesisk medborgare, 
Zaosong Zheng, 30, en kinesisk medborgare, arresterades den 10 december 2019 på Boston Logan 
International Airport och anklagades för brottsligt klagomål med försök att smuggla 21 flaskor med 
biologisk forskning till Kina 
 

https://europa.eu/
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Internationella olympiska kommittén, 2012 års internationella OS i London 
Evenemang 201, Arrangörer och deltagare, 18 oktober 2019, New York, NY 
World Military Games, Wuhan China, Organisation Committee och Delta i nationella delegationer,  
18-27 oktober, 2019  
Wuhan BioSafety Lab-4 (BSL-4) och alla BSL-4-laboratorier i USA, Europa, Ryssland, Kina och Israel, 
som finns för att skapa olagligt biologiska krigsmaterial som använder DNA-genteknik, och vars befäl, 
direktörer eller anställda bryter mot BioWeapons Act från 1989, och artikel 6 och 7 i den 
internationella strafflagen, inklusive som en del av Operation Lockstep 2010-2020, i kriminell 
konspiration med svarande Världshälsoorganisationen WHO 
 

Ekonomiska, bankrättsliga och pandemiskt berikade anklagade 

 
International Monetary Fund and Managing Director Kristalina Georgieva 

https://www.imf.org/external/index.htm  

Bank for International Settlements, Member Central Banks, Board Chairman  Ordförande Jens 

Weidmann, Frankfurt am Main, Agustin Carstens, Manager  

https://www.bis.org/ 

Federal Reserve Board, medlemsbanker i de 12 Federal Reserve distrikten och ordförande Jerome H. 

Powell 

https://www.federalreserve.gov 

Institutet för religionsarbete [Vatikanbanken] 

http://www.ior.va 

Jesuiterna https://www.jesuits.global 

Alla nationella monetära myndigheter, penning- och bankverksamhet tillsynsmyndigheter, 

affärsbanker, investeringsbankerna specifikt och avsiktligt för att finansiera folkmord och brott mot 

mänskligheten som är associerat med 5G-pandemin. 

 

Stora affärsbanker inklusive och inte begränsade till: Lloyds, Barclays, HSBC, Nat West, Bank of 

Scotland, Deutsche bank, Danske Bank och: 

1 Industrial and Commercial Bank of China 4,324.27  

2 China Construction Bank 3,653.11  

3 Agricultural Bank of China 3,572.98  

4 Bank of China 3,270.15  

5 Mitsubishi UFJ Financial Group 2,892.97  

6 HSBC 2,715.15  

7 JPMorgan Chase 2,687.38  

8 Bank of America 2,434.08  

9 BNP Paribas 2,429.26  

10 Crédit Agricole 2,256.72  

11 Japan Post Bank 1,984.62  

https://www.imf.org/external/index.htm
https://www.bis.org/
https://www.federalreserve.gov/
http://www.ior.va/
https://www.jesuits.global/
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12 SMBC Group 1,954.78  

13 Citigroup Inc. 1,951.16 

14 Wells Fargo 1,927.26  

15 Mizuho Financial Group 1,874.89  

16 Banco Santander 1,702.61  

17 Société Générale 1,522.05  

18 Barclays 1,510.14  

19 Groupe BPCE 1,501.59  

20 Postal Savings Bank of China 1,467.31  

21 Deutsche Bank 1,456.26  

22 Bank of Communications 1,422.63  

23 Royal Bank of Canada 1,116.31  

24 Lloyds Banking Group 1,104.42  

25 Toronto -Dominion Bank 1,102.04  

26 China Merchants Bank 1,065.25  

27 Intesa Sanpaolo 1,057.82  

28 Norinchukin Bank 1,011.14  

29 ING Group 1,000.72 

30 Goldman Sachs 992.97  

31 Industrial Bank (China) 976.79  

32 Crédit Mutuel 976.14  

33 UBS 972.18  

34 UniCredit 960.21  

35 China Minsheng Bank 959.63  

36 NatWest Group 957.60  

37 Shanghai Pudong Development Bank 950.01  

38 China CITIC Bank 904.02  

39 Morgan Stanley 895.43  

40 Scotiabank 872.62  

41 Credit Suisse 812.91  

42 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 782.16  

43 State Bank of India 730.54  

44 Standard Chartered 720.40  

45 Commonwealth Bank 688.40  

46 China Everbright Bank 679.81 

47 Bank of Montreal 665.20  

48 Rabobank 662.77  

49 Australia and New Zealand Banking Group 661.72  

50 DZ Bank 627.31  

51 Nordea 622.66  

52 Westpac 611.47  

53 National Australia Bank 571.34  

54 Ping An Bank 565.72  

55 Danske Bank 564.83  

56 Resona Holdings 549.51  

57 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 509.28  

58 Canadian Imperial Bank of Commerce 495.99  

59 U.S. Bancorp 495.43  
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60 Sberbank of Russia 482.53  

61 Shinhan Bank 478.50  

62 Commerzbank 478.40  

63 Truist Financial Corp 473.08  

64 KB Financial Group Inc 449.15  

65 CaixaBank 439.25  

66 DBS Bank 430.45  

67 Nomura Holdings 425.50  

68 Huaxia Bank 422.74  

69 ABN AMRO Group 420.89  

70 PNC Financial Services 410.30  

71 Itaú Unibanco 407.37  

72 Capital One 390.37  

73 The Bank of New York Mellon 381.51  

74 Bank of Beijing 374.97  

75 Nonghyup Bank 369.92  

76 OCBC Bank 365.57  

77 Banco do Brasil 365.51  

78 Hana Financial Group 365.10  

79 Banco Bradesco 345.21 

80 China Guangfa Bank 343.26  

81 Handelsbanken 328.59  

82 KBC Bank 327.87  

83 Caixa Econômica Federal 321.68  

84 DNB ASA 317.75  

85 Woori Bank 313.54  

86 Nationwide Building Society 307.45  

87 Bank of Shanghai 306.04  

88 SEB Group 305.79  

89 La Banque postale 304.88  

90 United Overseas Bank 300.68  

91 Bank of Jiangsu 296.58  

92 Landesbank Baden-Württemberg 287.99  

93 Erste Group 275.72  

94 Industrial Bank of Korea 275.54  

95 BayernLB 266.27  

96 Qatar National Bank 259.48  

97 China Zheshang Bank 258.63  

98 Swedbank 257.79  

99 Raiffeisen Gruppe 256.43  

100 Banco Sabadell 251.10 
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Trillionärer och miljonärer för orättvis berikning Karantän som 

utplånade Amerikas medelklass. 
 

Jeff Bezos (Amazon) ökar = 36,2 miljarder dollar 

Mark Zuckerberg (Facebook) ökar = 30,1 miljarder dollar 

Elon Musk (Space X) ökar = 14,1 miljarder dollar 

Sergey Steve Brin (Google) ökar = 13,9 miljarder dollar 

Larry Page (Google) = 13,7 miljarder dollar 

Steve Ballmer (Microsoft) = 13,3 miljarder dollar 

MacKenzie Bezos (Amazon) = 12,6 miljarder dollar 

Michael Bloomberg (Bloomberg) = 12,1 miljarder dollar 

Bill Gates (Microsoft / BMGF) = 11,8 miljarder dollar 

Larry Ellison (Oracle) = 8,5 miljarder dollar 

Mark Zuckerberg - Från 18 mars till 4 juni ökade Zuckerberg sin förmögenhet med 52 % till över 83 

miljarder dollar, enligt rapporten. CNBC 

Enligt den rapporten ökade det totala nettovärdet för Amerikas miljardärer med 15 % under de två 

månaderna, från 2,9 biljoner dollar till 3,4 biljoner dollar. FORBES 

Jeff Bezos, grundare och vd för Amazon, var den största vinnaren eftersom hans förmögenhet växte 

med 36,2 miljarder dollar till 202 miljarder dollar mellan 18 mars och 4 juni, sa IPS. BUSINESS INSIDER 

 

Mainstream Media / Desinformatörer på sociala medier / Förövare av 

5G / Genocidal Technologies Pandemic – Svarande 
 

Alla välgörande ägare till och alla online-, tryckta eller andra nyhetsmedier, TV, radio, sociala medier, 

video- och ljudplattformar, ISP, företag, enheter, individer, redaktörer, journalister, journalister, TV 

ankare, Operation Mockingbird clandestine officerare, oavsett var de befinner sig och som avsiktligt 

publicerar falsk information om, censurerar eller raderar från allmän legitim, vetenskaplig och 

journalistiskt baserad information, konstitutionellt skyddade nyheter, information och forskning om 

orsakssamband mellan 5G / AI Coronavirus, Coronavirus vaccinationer, och Coronavirus sociala 

kontrollmetoder för folkmord och brott mot mänskligheten som alla människor på liknande sätt nu 

befinner sig i överhängande fara för, inklusive och inte begränsat till: 

Michael Bloomberg - Bloomberg LP and Bloomberg Media,  

Rupert Murdoch - News Corp 

Donald and Samuel "Si" Newhouse - Advance Publications  

Cox Family - Atlanta Journal-Constitution  

Jeff Bezos - The Washington Post  
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John Henry - The Boston Globe  

Sheldon Adelson - The Las Vegas Review-Journal  

Joe Mansueto - Inc. and Fast Company magazines  

Mortimer Zuckerman - US News & World Report,  

New York Daily News  

Barbey family - Village Voice  

Stanley Hubbard – Hubbard Broadcasting  

Patrick Soon-Shiong - Tribune Publishing Co.  

Carlos Slim Helu - The New York Times  

Warren Buffett – regelbundna dagstidningar  

Viktor Vekselberg - Gawker Sumner Redstone  

- Viacom 
VD på Associated Press och TV Networks, Richard Branson och alla  

VD: ar på Virgin Media, Virgin Health och 

VD på Virgin som kontrollerar alla NHS (National Health Service Contracts) 

VD:ar Clarion-grupp, 

VD på BBC, ABC, STV, ITV, Granada TV, Grampion Tv, ABC, Kanal 4 och kanal 5 

VD på Russell Russell's Lawfirm, 

VD på Charles Russells Lawfirm, Russell's Group, 

VD, Bindman och Partners, 

VD på Ronald Fletcher and Co, 

VD på Goodman Derrick, 

VD för Economist Group associerade Intel-byråer och publikationer, 

VD på UBM, 

VD:ar på CONPACT UK LTD, 
Christopher Gossage, Tony / David English, Richard Hannah, Dame Helen Alexander, James Manson, 

Tamsin Allen, Jefferey Bindman, Derek Rosenblatt, Brian Nicholson 

Referens: http://thefarrellreport.net 

Time Warner 

 
Home Box Office (HBO)  

Time Inc.  

CNN  

Turner Broadcasting System, Inc.  

Warner Bros. Entertainment Inc.  

CW Network (partial ownership) 

TMZ  

New Line  

Cinema Time  

Warner Cable 

 Cinemax Cartoon Network  

TBS  

TNT America Online (not majority shareholder)  

referens:%20http://thefarrellreport.net
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MapQuest Moviefone  

Castle Rock  

Sports  

Illustrated Fortune  

Marie Claire  

People Magazine  

Boomerang  

Adult Swim  

DC Comics 

The Walt Disney Corporation 
ABC Television Network 

Disney Publishing 

ESPN Inc. 

Disney Channel 

SOAPnet 

A&E 

Lifetime 

NASCAR 

Buena Vista Home Entertainment 

Buena Vista Theatrical Productions 

 

Buena Vista Records 
  Disney Records 
  Hollywood Records 
  Miramax Films 
  Touchstone Pictures 
  Walt Disney Pictures 
  Pixar Animation Studios 
  Buena Vista-Games 
  Hyperion Books 
  Lucasfilm 
 

Viacom 
Paramount Pictures 

 Paramount Home Entertainment 

 Black Entertainment Television (BET) 

 Comedy Central 

 Country Music Television (CMT) 

 Logotyp 

 MTV 

 MTV Kanada 

 MTV2 
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 Nick Magazine 

 Nick på Nite 

 Nick Jr. 

 Nickelodeon 

 Noggin 

Spike TV 

The Movie Channel 

TV-land 

 VH1 

 Epix 

 Atom Films 

 Viva 

 The Music Factory (TMF) 

News Corporation 
Dow Jones & Company, Inc.  

Fox Television Stations  

New York Post  

Fox Searchlight Pictures  

Beliefnet  

Fox Business Network  

Fox Kids Europe  

Fox News Channel 

Fox Sports Net 

Fox Television Network 

  FX 

  My Network TV 

  MySpace 

  News Limited News 

  Phoenix InfoNews Channel 

  Phoenix Movies Channel 

  Sky PerfecTV 

  Speed Channel 

  STAR TV Indien 

  STAR TV Taiwan 

  STAR World 

  Times Higher Education Supplement Magazine 

  Times Literary Supplement Magazine 

  Times of London 

  20th Century Fox Home Entertainment 

  20th Century Fox International 

  20th Century Fox Studios 

  20th Century Fox Television 

  BSkyB 

  DIRECTV 

  Wall Street Journal 
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  Fox Broadcasting Company 

  Fox Interactive Media 

  FOXTEL 

HarperCollins Publishers 
  National Geographic Channel 

  National Rugby League 

  News Corp Australien 

  News Interactive 

  News Outdoor 

  Radio Veronica 

  ReganBooks 

  Sky Italia 

  Sky Radio Danmark 

  Sky Radio Tyskland 

  Sky Radio Nederländerna 

  STAR 

  The Sun 

  Sunday Times 

  Zondervan 

 

CBS Corporation 
 CBS News 

 CBS Sports 

 CBS Television Network 

 CNET 

Showtime 

The Movie Channel 

 FLIX 

TV.com 

CBS Radio Inc. (130 stationer) 

CBS Consumer Products 

CBS Outdoor 

CW Network (50 % ownership) 

Infinity Broadcasting 

Simon & Schuster (Pocket Books, Scribner) 

Westwood One Radio Network 

Last.fm 

Charles Scribner’s Sons 

Pocket Books 

Simon & Schuster 

Comcast 
  NBC Universal 

  Bravo 
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  CNBC 

  E! Entertainment 

  NBC News 

  MSNBC 

  NBC Sports 

  AT&T 

  NBC Television Network 

  Oxygen 

  SciFi Magazine 

  Syfy (Sci Fi Channel) 

  Telemundo 

  USA Network 

  Weather Channel 

  Focus Features 

  NBC Universal Television Distribution  

  NBC Universal Television Studio 

  Paxson Communications (partial ownership) 

  Trio 

  Universal Parks & Resorts 

  Universal Pictures 

  Universal Studio Home Video 
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CBC Canadian Broadcasting Corporation 

BBC British Broadcasting Corporation 

Sociala medier 

Facebook Inc, A Delaware Corporation 

Mark Eliot Zuckerberg, Individually 

Twitter, Inc. 

Google Inc., Alphabet, Inc. 

You Tube 

Vimeo 

Och 

Massvaccination Pandemiskt folkmord  

och alla vaccinationsmord och brott mot mänskligheten - 

Svaranden 

 

Aspartam - Folkmord och brott mot mänskligheten 

av allaanvändning av Aspartam med vilket namn som helst i någon formulering i någon produkt för 

konsumtion inklusive och inte begränsat till vaccinationer 

 

Tilltalade Donald H. Rumsfeld, utvecklare av Aspartame 
 och dömd krigsförbrytare, Kuala Lumpur krigsförbrytartribunalen 2011-12 

Definitioner: "Vaccinationer" inkluderar alla allopatiska vaccinationer 

används i allopatisk medicin. Homeopatiska vaccinationer som används i äkta och licensierad 

homepatisk medicin ingår inte i villkoren i denna anvisning. 

Allopatisk medicin: 

https://www.medicinenet.com/allopathic_medicine/definition.htm 

Allopatisk medicin hänvisar i stor utsträckning till medicinsk praxis som också kallas västerländsk 

medicin, evidensbaserad medicin eller modern medicin. Uttrycket "allopati" myntades 1810 av 

Samuel Hahnemann (1755-1843) för att beteckna den vanliga läkemedelsutövningen (allopati) i 

motsats till homeopati, det terapisystem som han grundade. Homeopati bygger på konceptet att 

sjukdomen kan behandlas med små doser läkemedel som tros kunna producera samma symtom hos 

friska människor som själva sjukdomen. Även om allopatisk medicin "avvisades av vanliga läkare, 

antogs den av förespråkare för alternativ medicin att hänvisa pejorativt till konventionell medicin. 

 

Homeopatisk medicin eller homeopati 

https://www.verywellhealth.com/homeopathic-medicine-description2249111 

 

https://www.verywellhealth.com/homeopathic-medicine-description2249111
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Homeopatisk medicin eller homeopati är en form av kompletterande och alternativ medicin som 

använder mycket små mängder naturliga ämnen, vilket i högre mängder skulle orsaka en sjukdom. 

Denna gren av medicin uppstod på 1800-talet och användes ofta vid den tiden. Intressant är att de 

första studierna med homeopatiska läkemedel gjordes på friska volontärer - liknande många kliniska 

prövningar som görs idag. Medan användningen av homeopati har fallit av med tillkomsten av nyare 

konventionella behandlingar, finns det över 2000 ämnen som har använts som homeopatiska 

behandlingar. Vad är egentligen homeopatisk medicin, och hur är det tänkt att fungera? Vi kommer 

att titta på vad studierna säger om dess 

 effektivitet, hur detta jämförs med traditionella medicinska alternativ och de möjliga biverkningarna 

och riskerna med dessa terapier. Olika örter och oljor i flaskor och skålar med en mortel och en 

mortelstöt på ett bord 

JanPietruszka / iStock The Theory Behind Homeopathic Medicine 

Teorin bakom homeopatisk medicin är att "gillas som botemedel", och att ett ämne som orsakar en 

sjukdom hos en frisk person kan bota dessa symtom hos någon som är sjuk. Det tros av utövare av 

homeopati att en liten mängd av ämnet som orsakar en sjukdom kommer att stimulera kroppen att 

läka sig själv. Även om detta kan låta långsökt, är teorin något analogt med grunden för vaccination i 

modern medicin; vid vaccinationer kan exponering för en liten mängd av en dödad eller inaktiverad 

mikrob resultera i skydd mot att utveckla sjukdomen. Ett exempel kan vara att använda en mycket 

utspädd lösning av kaffe för att behandla sömnlöshet. 

 

Homeopatisk medicin bygger på teorin att "gillas som botemedel." 

Den andra teorin som ligger till grund för homeopati är potentisering. Det antas av utövare av 

homeopati att ju mer utspädd en ingrediens är desto mer potent blir den. Tanken är att utspädning 

och omröring av en ingrediens aktiverar ingrediensens botande krafter, vilket förbättrar dess effekt. 

Styrkan i homeopatiska lösningar indikeras med ett X eller C. 

 

X: För varje utspädning blandas en del av en ingrediens med två delar vatten. Till exempel skulle en  

1 X styrka vara en lösning som är en del ingrediens och 9 delar vatten. 

 

 C: Styrka kan också beskrivas med en C. En 1C-lösning avser en lösning som är en del ingrediens och 

99 delar vatten. 

Om man ser på potentisering ur vetenskaplig synpunkt kan många homeopatiska läkemedel 

innehålla mycket få eller inga molekyler av ingrediensen (till exempel i en 30C-lösning). Skeptiker har 

beskrivit detta som motsvarigheten till att lösa upp en tablett av Advil i havet och sedan dricka några 

droppar. Som svar hävdar vissa förespråkare av homeopati att ingrediensmolekylerna inte är det som 

är viktigt, utan snarare aktiverar utspädningsprocessen vattnets "vitala energi". 

Principer för homeopati 

Det finns tre huvudprinciper bakom homeopatisk praxis medicin: Lagen om likheter: Lagen om 

likheter hänvisar till teorin om "liknande botemedel som" ovan. 
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Principen för det enda botemedlet: Denna princip håller att ett enda botemedel bör täcka de fysiska, 

emotionella och mentala symtomen på en sjukdom tillsammans. 

 

Principen för minimidosen: Endast en liten mängd ämne används först i några få doser, följt av en 

oändlig mängd över tiden. 

 

Historia 

Homeopati utvecklades av en tysk läkare, Samuel Hahnemann, 1807. Han behandlade sig med en 

liten mängd trädbark (cinchona bark) som innehåller läkemedlet kinin som används för att behandla 

malaria. När han utvecklade symtomen på malaria kom han fram till sin lag om "som botemedel 

som;" tro att läkemedel som orsakar specifika symtom kan användas för att bota de sjukdomar som 

orsakar dessa symtom. 

Vem ordinerar homeopatiska botemedel och var finns de? 

Vissa homeopatiska läkemedel finns i hälsokostaffärer, medan andra endast är tillgängliga via en 

naturläkare eller andra specialister inom integrativ medicin. 

Vetenskaplig forskning som tittar på homeopatiska botemedel 

Resultaten om homeopatiska läkemedels effektivitet har varit inkonsekventa, främst på grund av 

bristen på någon omfattande reglering av praxis. Detta gör "doseringen" eller mängden av ett 

homeopatiskt läkemedel närvarande i någon speciell formulering. 

En 2016 års granskning av litteraturen utvärderade studieutformningen och resultaten av studier 

med homeopatiska läkemedel hittills. Slutsatsen var att individualiserad homeopati kan ha små 

specifika behandlingseffekter. 

1. Det är troligt att ytterligare "evidensbaserade" studier kommer att fylla i mer information om både 

säkerhet och effekt av homeopatiska läkemedel i framtiden. Däremot fann en metaanalys från 2017 

att det inte fanns något enda kliniskt medicinskt tillstånd för vilket det fanns tillförlitliga bevis för att 

homeopati var effektiv. 

2. En stor 2018-granskning av artiklar som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews, 

tittade på ett av de vanligaste påståendena om homeopatiska läkemedel. Att de kan spela en roll för 

att förebygga eller behandla akuta luftvägsinfektioner hos barn. Enligt denna översyn fanns inga 

bevis för att dessa behandlingar var effektiva. På grund av kvaliteten på rapporteringen av möjliga 

biverkningar av homeopatiska behandlingar i de granskade studierna kunde forskarna inte dra några 

slutsatser om säkerheten för dessa behandlingar. 

 

Coronavirus eller COVID-19 relaterade vaccinationer samt alla 

vaccinationer 
Alla personer, samarbetsföretag och / eller enheter som utvecklar, tillverkar, kontrollerar, äger, 

distribuerar och / eller distribuerar Coronavirus eller COVID-19-relaterade vaccinationer och alla 

vaccinationsprogram - var de än finns, inklusive och inte begränsat till följande: 
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COVID-vaccinationer: 

Ryska federationen, Rospotrebnadzor, COVID-vaccinprogram 

Folkrepubliken Kina, National Institutes for Food and Drug Control, 

COVID-vaccinprogram 

Amerikas förenta stater, Operation Warp Speed, COVID Vaccine Program 

Världshälsoorganisationen COVAX, COVID Vaccine Program 

Global Alliance Vaccine Initiative [GAVI], Vaccine Alliance, inklusive och inte begränsat till dess 

COVID-vaccinprogram 

Påve Francis I, född Jorge Mario Bergoglio, biskopen i Rom, chefen för den katolska kyrkan och 

suveränen i Vatikanstaten och den första jesuitpåven. 

COVID Vaccinationer & alla vaccinationer 
Arcturus Therapeutics (NASDAQ:ARCT) $249.1 million  

BioNTech (NASDAQ:BNTX) $12.2 billion  

CSL Behring (OTC:CSLL.Y) $89.8 billion  

Dynavax (NASDAQ:DVAX) $293.9 million  

GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) $93.7 billion  

Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) $1.2 billion  

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) $357.9 billion  

Moderna (NASDAQ:MRNA) $11.4 billion  

Novavax (NASDAQ:NVAX) $821.8 million  

Pfizer (NYSE:PFE) $190.2 billion  

Sanofi (NASDAQ:SNY) $112.9 billion  

TranslateBio (NASDAQ:TBIO) 

 

Terapeutik: 

AbbVie (NYSE: ABBV) 113,7 miljarder dollar 

Adaptiv bioteknik (NASDAQ: ADPT) 3,4 miljarder dollar 

Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ: ALXN) 21,7 miljarder dollar 

Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) 12,6 miljarder dollar 

Amgen (NASDAQ: AMGN) 122,9 miljarder dollar 

Bayer (OTC: BAYR.Y) 60,2 miljarder dollar 

Biogen (NASDAQ: BIIB) 54,1 miljarder dollar 

CSL Behring 89,8 miljarder dollar 

CytoDyn (NASDAQOTH: CYDY) 1,3 miljarder dollar 

Emergent BioSolutions (NYSE: EBS) 3,1 miljarder dollar 

Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) 96,6 miljarder dollar 

Grifols (NASDAQ: GRFS) 19,5 miljarder dollar 

Incyte (NASDAQ: INCY) 18 miljarder dollar 

Eli Lilly (NYSE: LLY) 135,8 miljarder dollar 

Mesoblast (NASDAQ: MESO) 6,1 miljarder dollar 

Novartis (NYSE: NVS) 193,1 miljarder dollar 

Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN) 55,5 miljarder dollar 

Roche Holding (OTC: RHHBY) 286,7 miljarder dollar 
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Sanofi 112,9 miljarder dollar 

Takeda Pharmaceutical (NYSE: TAK) 47,6 miljarder dollar 

Vanda Pharmaceuticals (NASDAQ: VNDA) 568,7 miljoner dollar 

Vir Biotechnology (NASDAQ: VIR) 3,9 miljarder dollar 

Datakällor: Biotechnology Innovation Organization, företagets pressmeddelanden, Yahoo! Finance 

Testning: 

Abbott Labs (NYSE: ABT) 142 miljarder dollar  

Bayer 60,2 miljarder dollar 

Becton Dickinson (NYSE: BDX) 63,2 miljarder dollar 

bioMerieux (OTC: BMXMF) 13,2 miljarder dollar 

Co-Diagnostics (NASDAQ: CODX) $ 273 miljoner 

Danaher (NYSE: DHR) 98,5 miljarder dollar 

Eli Lilly 135,8 miljarder dollar 

Grifols 19,5 miljarder dollar 

LabCorp (NYSE: LH) 11,9 miljarder dollar 

OPKO Health (NASDAQ: OPK) 817,2 miljoner dollar 

Quest Diagnostics (NYSE: DGX) 10,4 miljarder dollar 

Roche Holdings 286,7 miljarder dollar 

Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO) 117,7 miljarder dollar 

 

Vaccinationer 

Imperial College London UK för tillverkning och distribution av vacciner som kallas vaccin 1 AMBUSH 

vaccin 2 TRIUMPH 

Läkemedelsföretag som arbetar med COVID 19-vacciner och alla vaccinationer [per webbplats]: 

G4S https://www.g4s.com  

Serco https://www.serco.com  

Imperial College London for manufacture and distribution of Vaccine 1 AMBUSH Vaccine 2 TRIUMPH 

https://www.imperial.ac.uk/ 

AstraZeneca - För COVID 19-vacciner och för alla vaccinationer 

https://www.astrazeneca.com/ 

Merck & Co. - För Gardasil och för alla vaccinationer 

https://www.merck.com/ 

Pfizer - För COVID 19-vacciner och för alla vaccinationer 

https://www.pfizer.com/ 

Pirbright Institute 

https://www.pirbright.ac.uk/ 

 

https://www.serco.com/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.pirbright.ac.uk/


19 
 
 
 

 

För COVID 19-vacciner och för alla vaccinationer: 

https://twistbioscience.com/ 

http://www.gsk.com/ 

https://www.distributedbio.com/ 

http://www.pluristem.com/ 

https://www.janssen.com/ 

https://www.modernatx.com/ 

http://sorrentotherapeutics.com/ 

https://www.flowpharma.com/ 

https://www.flowpharma.com/ 

http://medicago.com/ 

https://www.inovio.com/ 

https://www.centivax.com/ 

https://www.abcellera.com/ 

https://vaccitech.co.uk/ 

http://www.curevac.com/ 

https://zyduscadila.com/ 

https://immunoprecise.com/ 

http://www.ligandal.com/ 

http://www.emergentbiosolutions.com/ 

http://www.cansinotech.com/ 

https://www.vir.bio/ 

http://www.sanofipasteur.com/ 

https://biocadglobal.com/ 

https://smartpharmtx.com/ 

https://www.helixnano.com/ 

codagenix.com 

adaptivebiotech.com 

generex.com 

swiftscalebio.com 

vaxess.com 

heatbio.com 

houstonmethodist.org 

synairgen.com 

dynavax.com 

themisbio.com 

epivax.com 

altimmune.com 

vaxart.com 

klöverbiopharma.com 

geovax.com 

novavax.com 

univercells.com 
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sinovac.com 

allovir.com 

biontech.de 

tonixpharma.com 

ipharminc.com 

halovax.com 

immunomix.com 

diosvax.com 

kiadis.com 

Southernresearch.org 

ajvaccines.com, 

niaid.nih.gov/ 

idtdna.com, 

bravovax.com 

 

Wuhan-vaccin 

kernalbio.com 

arcturusrx.com 

genscript.com 

diadembio.com 

cc-pharming.com 

 

Beijing Vaxine 

vaxine.net 

vido.org 

genels.com 

Seoul 

voltrontx.com 

advaccine.com 

Kina Peking 

vaxine.net 

5G Genocidal Technologies: Alla 5G / AI artificiell intelligens, DEW 

Directed Energy Weapons, Neurotech Nano, Scalar, Plasmavapen, 

HAARP & Chemtrails, relaterade till 5G-pandemin 
 

Alla regeringar, lagstiftare, offentliga organisationer, 

juridiska personer, företag, enheter, partnerskap, individer som utvecklar, finansierar, sprider, 

stöder, distribuerar, godkänner, marknadsför eller på annat sätt underlättar placeringen av 5G 

eller högre eller liknande anläggningar var som helst på planeten Jorden är härmed föremål för ett 

meddelande om ansvar som utfärdas med denna anklagelse och anses bedriva folkmord och brott 

mot mänskligheten 



21 
 
 
5G / AI-folkmordssatelliter och alla personer, partnerskap företag och / eller enheter som 

kontrollerar, äger eller äger 5G och ovan / AI wifi eller EMF-signalanläggningar, AI Artificiell 

intelligens eller DEW riktade energivapen, Neurotech Nano, Scalar, Plasmavapen, HAARP & 

Chemtrails - var som helst. När 5G / AI anges häri hänvisas 5G / AI & ovan till exempel: 6G / AI, 7G / 

AI, 8G / AI och över som utvecklande 

OBS: Tribunalens forskning har visat att flera av svarandena 

statliga myndigheter som det amerikanska försvarsdepartementet US DoD lanserar och deltar aktivt i 

folkmord och brott mot mänskligheten genom både 5G-distribution och vaccinutveckling och 

distribution. Dessutom är de tilltalade Bill och Melinda Gates också aktivt engagerade i folkmord och 

brott mot mänskligheten genom 5G-finansiering och vaccinutveckling och distribution, med 5G-

finansiering är en ny utveckling av Bill och Melinda. Den amerikanska federala kommunikations-

kommissionen (FCC) är aktiv i folkmord och brott mot mänskligheten genom både 5G-distribution 

och vaccinutveckling och distribution. Därför är många amerikanska myndigheter som listas här som 

tilltalade folkmord och brott mot mänsklighetens tilltalade av både 5G och vaccinationsutveckling 

och utplacering. 

Inklusive och inte begränsat till: 

Federal Communications Commission FCC, USA 

OFCOM UK https://www.ofcom.org.uk/ 

Internationella kommissionen för icke-joniserande strålskydd. Officiella kommunikationsregulatorer 

för alla nationer som godkänner utbyggnad av 5G- och 60GHz-överföringssystem 

International Telecommunications Union (ITU)  

US Department of Defense (DOD)  

DARPA 

Serco Group 

Crown Castle 

Brittiska kärnbränslen (BNFL) 

British Atomic Weapons Establishment (AWE) 

Neuralink 

CERN 

Central Intelligence Agency (CIA) 

National Security Agency (NSA) 

NASA 

US Air Force 

Amerikanska flottan 

CERN 

Centrum för strategiska och internationella studier (CSIS) 

Strategic Communications Laboratories (SCL) 

Dessa svarande regeringschefer statsministrar träffades under första kvartalet 2018 och beslutade 

att påskynda implementeringen av 5G i de nordiska länderna, utan någon korrekt riskbedömning. 

Finlands president har sagt att Finland skulle vara det land där 5G implementeras tidigare än i något 

annat land. 

 

https://www.ofcom.org.uk/
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- Statsministern Stefan Löfven från Sverige 

- Statsministern Katrín Jakobsdóttir från Island 

- Statsministern Lars Løkke Rasmussen från Danmark 

- Statsministern Juha Sipilä från Finland 

- Statsministern Erna Solberg från Norge 

Dessa svarande 5G-föreningar / åtaganden försummade hälsoriskerna från 5G: 

- ICNIRP (Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning, Skydd (ICNIRP)) 

- SCENIHR: Vetenskapliga kommittén för framväxande och nyligen identifierade hälsorisker 

(Europeiska unionens kommitté) 

Lockheed Martin 

IBM 

Hewlett Packard (HP) 

Agilent 

General Motors (GE) 

Bill and Melinda Gates 

Elon Musk 

Samsung Electronics 

Huawei Technologies 

Ericsson 

Qualcomm 

Nokia 

ZTE Corporation 

NEC Corporation 

Verizon 

Orange 

Mobile TeleSystems 

AT&T 

Cisco Systems 

LG U+ South Korea 

Telecom South Korea 

Telstra Australia 

Vodafone UK 

Sprint USA 

T-Mobile USA 

Reliance JIO India 

alla VD:ar vid EE lanserar 5G, inklusive och inte begränsat till i förening med Virgin Mobile 

https://ee.co.uk  

https://www.virginmobile.ae/what-is-5g/  

https://5g.co.uk/virgin-mobile/ 

och 

https://5g.co.uk/virgin-mobile/
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Coronavirus COVID-19/21 Social och hälsa 

Vård / ICU / medicinsk / omvårdnad / läkemedelskontrollmetoder – 

svarande 
- Alla regeringar, folkhälsomyndigheter, personer, samarbetsföretag och / eller enheter som 

publicerar och verkställer folkmords Coronavirus 

 

COVID-19 sociala kontrollmetoder inklusive och inte begränsade till: 

självisolering, social distansering, obligatorisk maskanvändning, godtycklig och omotiverad 

nedläggning av företag, utbildning, kultur, transport, jordbruk och mänsklig civilisation, stängning av 

skolor, parker, daghem och sociala bekvämligheter, avbrytande av tillgång till läkare, omvårdnad, 

ICU, livsstöd, sjukhus, vårdhem, medicinering, medicinsk behandling, medicinsk, tandvård, 

kiropraktik, homeopatisk, hörsel , kost och annat stöd för all psykisk sjukdom, blinda, döva, 

funktionshindrade och för barn med särskilda behov, stängning av religiösa och andliga 

sammankomster och tjänster - var som helst, 

Inklusive och inte begränsat till: 

Världshälsovårdsmyndigheten WHO 

Hälsoministeriet, Kinesiska centret för sjukdomsbekämpning och förebyggande, Folkrepubliken Kina 

Rospotrebnadzor, hälsovårdsverket, ryska federationen, 

CDC Centers for Disease Control, USA 

National Health Service, Storbritannien 

National Institute for Health and Care Excellence 

https://www.nice.org.uk/ 

The UK Nursing and Midwifery Council  

https://www.nmc.org.uk/ 

The General Medical Council  

https://www.gmc-uk.org/ 

The Health and Care Professions Council  

https://www.hcpc-uk.org/¨ 

The UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcareproducts-regulatory-

agency 

Hälsa i Kanada 

Folkhälsomyndigheter för alla FN-länder 

Organisation. 

Provinsiella och statliga hälsovårdsmyndigheter för alla medlemsstater i landet. Förenta nationernas 

organisation. 

https://www.nice.org.uk/
https://www.nmc.org.uk/
https://www.gmc-uk.org/
https://www.hcpc-uk.org/¨
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcareproducts-regulatory-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcareproducts-regulatory-agency
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Alla domare i Högsta domstolen och Högsta domstolen i alla länder, inklusive Världsdomstolen och 

Internationella brottmålsdomstolen i Haag för misslyckande med att utfärda Writ of Mandamus för 

att genomdriva / skydda befolkningens grundläggande rättigheter 

 

Svaranden 

Folkmord och brott mot mänskligheten enligt definitionerna i artiklarna 6 och 7 i den internationella 

strafflagen - Som förövare av folkmordsteknologipandemin har de tilltalade här begått och fortsätter 

att begå folkmord och brott mot mänskligheten enligt definitionerna i artiklarna 6 och 7 i den 

internationella strafflagen.2 

(1) Folkmord - I enlighet med definitionen i artikel 6 i den internationella strafflagen, i denna stadga 

avses med ”folkmord” någon av följande handlingar som begås i avsikt att helt eller delvis förstöra 

ett nationellt, etniskt, ras eller religiös grupp, som sådan: 

(a) Dödar medlemmar i gruppen; 

(b) Orsakar allvarlig kroppslig eller psykisk skada för medlemmar i gruppen; 

(c) Medvetet tillföra gruppens livsvillkor som beräknats åstadkomma dess fysiska förstörelse helt 

eller delvis; 

(d) införande av åtgärder som är avsedda att förhindra födsel inom gruppen; 

(e) Överföra barn från gruppen till en annan grupp med våld. 

(2) Brott mot mänskligheten2 - Såsom definieras i artikel 7 i den internationella strafflagen, betyder 

"brott mot mänskligheten" i denna stadga någon av följande handlingar när de begås som en del 

av en utbredd eller systematisk attack riktad mot någon civil befolkning, med kunskap om 

attacken: 

(a) Ett mord; 

(b) Förintelse; 

(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, påtvingad 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 

 
2 2 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94- 
0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf 
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otillåtna enligt internationell rätt, i samband med någon handling i denna punkt eller något brott 

inom domstolens jurisdiktion; 

(i) Tvingat försvinnande av personer; 

(j) Apartheidbrottet; 

(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 någon civilbefolkning" betyder en kurs av uppförande som involverar multipel 

utförande av handlingar som avses i punkt 1 mot någon civilbefolkning, enligt eller i främjande av en 

stats- eller organisations politik för att begå en sådan attack; 

(b) ”Förintelse” inkluderar avsiktlig tillförsel av livsvillkor, bland annat berövande av tillgång till mat 

och medicin, beräknat för att åstadkomma förstörelse av en del av en befolkning 

(c) förslavning: utövandet av någon eller alla befogenheter som är förknippade med äganderätten 

över en person och inkluderar utövandet av sådan makt i samband med människohandel, särskilt 

kvinnor och barn; 

(d) "Deportering eller tvångsöverföring av befolkning" betyder tvångsförflyttning av de personer som 

berörs av utvisning eller annan tvångshandling från det område där de lagligen finns, utan skäl 

tillåten enligt internationell rätt, 

(e) "tortyr": avsiktlig tillförsel av allvarlig smärta eller lidande, vare sig fysiskt eller psykiskt, till en 

person i förvar eller under den anklagades kontroll; förutom att tortyr inte ska omfatta smärta eller 

lidande som bara härrör från, inneboende i eller tillfälligt med, lagliga sanktioner; 

(f) "Tvångsgraviditet": en kvinnas olagliga inneslutning med våld göras gravid, med avsikt att påverka 

etniska befolkningens sammansättning eller utför andra allvarliga brott mot internationell lag. Denna 

definition ska inte på något sätt tolkas som att den påverkar nationell lagstiftning om graviditet. 

(g) "förföljelse": avsiktlig och allvarlig berövande av grundläggande rättigheter som strider mot 

internationell rätt på grund av gruppens identitet eller kollektivitet; 

(h) ”Brottet mot apartheid” betyder omänskliga handlingar av en karaktär som liknar de som avses i 

punkt 1, begångna i samband med en institutionaliserad regim av systematiskt förtryck och 

dominans av en rasgrupp över någon annan rasgrupp eller grupper och begått med avsikt att 

upprätthålla den regimen; 

(i) "Tvingat försvinnande av personer": gripande, kvarhållande eller bortförande av personer av eller 

med tillstånd, stöd eller medgivande från en stat eller en politisk organisation, följt av vägran att 

erkänna att frihetsberövande eller att ge information om dessa personers öde eller vistelseort, med 

avsikt att ta bort dem från skyddet av lagen under en längre tid. 

3. I denna stadga är det underförstått att termen "kön" avser de två könen, manliga och kvinnliga, 

inom samhällets sammanhang. Uttrycket ”kön” indikerar inte någon betydelse som skiljer sig från 

ovanstående. 
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Brott mot mänskligheten - Missbruk och missbruk av polisstyrkor över hela världen som nu avsiktligt 

beväpnas för att orsaka stor skada, kroppsskada och mänskligt lidande hos masspopulationer, vilket 

medvetet hindrar poliser från att skydda skadade, skadade människor, avsiktligt hindra dem från att 

utreda brott och arrestera kända brottslingar och gärningsmän 

 

Brott mot mänskligheten - Riktad inhemsk terrorism, tortyr, förföljelse av individer och tillverkad 

riktad falsk flagg terrorism, främjande och spridning av extrem rädsla, extremt psykologiskt, 

känslomässigt missbruk, överfallsterror och tortyr mot masspopulationer av människor världen över, 

via TV-nätverk, TV- och filmproduktionsföretag, tidningar och tidskriftspublikationer. 

SAMMANFATTNING AV SANNOLIK ORSAKSBEVISNING I ÅTAL 
 

Trolig orsak, Bevis på irreparabel skada för alla människor på samma sätt, i strid med artiklarna 6 och 

7 i Internationella Brottsbalken 

I. 5G / AI-folkmord med coronavirus - trolig orsak Bevis på 

irreparabel skada för alla människor på samma sätt, i strid med 

Artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen 

II. AI / Coronavirus / COVID-19 Vaccinationsrelaterat folkmord, vilket måste stoppas. - Trolig orsak 

Bevis på irreparabel skada för alla människor på samma sätt, i strid med artiklarna 6 och 7 i 

Internationalen Brottsbalken 

III. 5G AI / Coronavirus, Metoder för social kontroll, Folkmord - Troligen orsakar bevis för 

irreparabel skada för alla människor på samma sätt ligger i strid med artiklarna 6 och 7 i 

International Criminal Code 

Därför visar den sannolika orsaksbevisningen som lämnats ovan bortom varje rimligt tvivel att 5G 

AI / Coronavirus, metoder för social kontroll, Folkmord på svarande som är namngivna och 

namnlösa orsakar överhängande och irreparabel skada för alla människor som är belägna på 

samma sätt, i strid med artiklarna 6 och 7 i Internationella strafflagen och måste avbrytas av 

domstolen med en skrivelse om nödsituation. 

IV. Tilltalade kända och okända fortsätter i kriminell konspiration till att skapa 5G / AI-Coronavirus 

folkmord som hemligt utvecklat och utförs av Rockefeller Foundation / Global Business Report 

Lockstep 2010, öppningsceremonin i London & Spel, 27 juli - 12 augusti 2012, evenemang 201, 18 

oktober 2019 (New York), Världsmilitära spel 18-27 oktober, 2019 (Wuhan Kina), och många 5G / 

AI wifi-teknik och Coronavirus godkännande, tillverknings - och distributions - och 

försäljningsenheter, företag och individer orsakar därmed irreparabel skada på alla människor på 

liknande sätt i strid med artiklarna 6 och 7 eller Internationella Brottsbalken. 

V. Rollen för oorganiskt kännande och stark AI artificiell intelligens i 5G / AI-Coronavirus folkmord 

och brott mot mänskligheten 

Nödhjälp begärd 
1. 5G / AI-Coronavirus Genocide Emergency Relief - 
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En skrivelse om nödåtgärd 

2. Alla vaccinationer och Coronavirus eller COVID-19 relaterade 

Vaccination är folkmord: nödhjälp - en nödsituation 

 

Åläggande 

3. Coronavirus sociala kontrollmetoder, Folkmord: nödhjälp 

Begärd - En skrift om nödåtgärd 

4. Informationsfrihet Nödhjälp - En nödsituation 

 

Åläggande 

5. Begärd rättvis lättnad: Writ of Mandamus and Restorative 

 

Rättvisa 

Restorative Justice vs Retributive Justice: 

Tribunal: an Equitable Writ of Mandamus 

(1) Svarandenas orättvisa anrikning: Tribunal: an Equitable Writ of Mandamus 

(2) 5G / AI Coronavirus Genocide Truth and Reconciliation Commission: 

 

Trolig orsak Bevis på irreparabel skada för alla människorpå samma sätt, i strid med artiklarna 6 

och 7 i Internationella Brottsbalken 

I. 5G / AI-folkmord på coronavirus - trolig orsak Bevis på irreparabel skada för alla människor på 

samma sätt, i strid med Artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen 

5G / AI Coronavirus-folkmord - Trolig orsak Bevis på irreparabel skada för alla människor som 

befinner sig i samma situation. Alla människor som befinner sig i samma situation kommer att 

drabbas av irreparabel skada och skada inklusive folkmord och brott mot mänskligheten om de 

tilltalade får fortsätta med utveckling, distribution, installation och drift av 5G / AI wifi och 5G / AI-

teknik, särskilt 5G / AI-teknik installerad i närheten till skolor och bostäder. 

Expertvittnesmål om 5G / AI Coronavirus folkmord - I augusti 

1, 2020, 5G-expertvittnen Dr. Robert O. Young, Dr. Ross Andersen och Klanmother, sjuksköterska 

Karen MacDonald publicerade i bevis för att 5G wifi och 5G-teknologi producerar 

strålningsförgiftning hos människor på nivåer som når folkmord och brott mot mänskligheten, i brott 

mot artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen. Dessa bevis publicerades på TrueTube.co och 

NewsInsideOut.com, en publikation som inte är under kontroll av en internationell kriminell 

konspiration av namngivna John och Jane Does, och därmed bevis som inte kunde censureras från 

det offentliga dokumentet och finns tillgängliga för denna domstol som följer: 
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“TrueTube.co: 5G EMF-strålning driver andningsföroreningar, COVID-19-viruset är en 

omslagshistoria med Dr. Robert O. Young, Dr. Ross Andersen, Klanmother sjuksköterka Karen 

MacDonald & Alfred Lambremont Webre ” 

WATCH ON TRUETUBE@NewTube  

https://newtube.app/user/TrueTube/77VT5Ns NEWSINSIDEOUT  

https://tinyurl.com/yxnz7ly2 TRUETUBE BLOG  

https://tinyurl.com/yxqrwz7q 

”I den här vetenskapsbaserade TrueTube.co icke-censurerade medicinska panel förklarar 

amerikanska Dr Robert O Young och kanadensaren Dr Ross Andersen och Klanmother Sjuksköterskan 

Karen MacDonald 5G EMF-strålningsförgiftningsaktiviteten som utlöser Pandemic 2020 med COVID 

19 som en förtäckt historia. Alfred Lambremont Webre introducerar en enkel plan för Citizen Justice 

References Dr. Robert O. Young 

https://www.drrobertyoung.com  

http://www.phmiracleproducts.com 

Dr. Ross Andersen  

mailto: 5gsafezone@gmail.com 

Klanmother sjuksköterna Karen MacDonald  

https://tinyurl.com/y3zy59aq  

mailto: klanmother13@gmail.com 

En enkel plan för folklig rättvisa 

http://www.Peaceinspace.org 

Titta på ExopoliticsTV [68 minuters videopresentation] A Simple Plan for Popular Justice: Stop 5G 

Radiation & Plandemic 2020 Genocide 

SE PÅ TRUETUBE @ NewTube [68 minuters videopresentation] 

 

Fortsatt drift av 5G / AI wifi och 5G / AI-teknik avde tilltalade kommer att resultera i en 

fortsättning av 5G / AI Coronavirus-folkmordet som orsakar överhängande och irreparabel skada 

på alla människor som är likadant belägna, vilket resulterar i folkmord och brott mot 

mänskligheten vilket är förbjudet enligt artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen. 

 

Vetenskapsbaserad studie visar sambandet mellan fall av coronavirus 

och närvaron av 5G-nätverk 
 

Författare: Bartomeu Payeras i Cifre1 

Tillgänglig på https://tinyurl.com/y7wl38wp 

Översatt från spanska av Claire Edwards 

https://newtube.app/user/TrueTube/77VT5Ns%20NEWSINSIDEOUT
https://tinyurl.com/yxnz7ly2%20TRUETUBE%20BLOG
https://tinyurl.com/yxqrwz7q
http://www.phmiracleproducts.com/
mailto:5gsafezone@gmail.com
https://tinyurl.com/y3zy59aq
mailto:klanmother13@gmail.com
http://www.peaceinspace.org/
https://tinyurl.com/y7wl38wp
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Datum: mars-april 2020 

https://tinyurl.com/y5bmq9lz 

COVID-19-pandemin och dess effekter i början av 2020 har förvånat 

forskare och politiker. Om någon studie syftar till att förstå 

fenomen och som följaktligen kan bidra till att klargöra orsakerna till pandemin genomförs, bör den 

främjas och / eller tas i beaktande. Korrelationen mellan fall av coronavirus och förekomsten av 5G-

nätverk har behandlats i alternativa medier och sociala nätverk. Det är anmärkningsvärt att media, 

åtminstone i Spanien, inte har täckt de vetenskapliga studierna om ämnet 5G och inte heller ställt 

några frågor till regeringen i de dagliga presskonferenser som den genomför för att rapportera om 

läget. Teamet av forskare som ger råd till den spanska regeringen har också misslyckats med att ta 

upp denna fråga. 

Det är sunt förnuft att förmågan att demonstrera denna korrelation och kunde vara mycket viktig 

data för att bidra till förståelsen för, och lösningen på problemet. 

Mål 

För att bedöma om det finns en korrelation mellan fall av coronavirus och förekomsten av 5G-

nätverk. Utan att för närvarande gå in i efterföljande orsaks-effekt-strategier vid positiva resultat. 

Med tanke på att det finns ett tillräckligt stort statistiskt urval är det möjligt för de erhållna resultaten 

att ha en hög tillförlitlighet 

Material och metoder 

Studien har gynnats av de officiella statistiska material som publiceras dagligen, vilket är ett 

grundläggande och värdefullt verktyg. Det bör noteras att i dessa publikationer ger metoden som 

används för att räkna fall av coronavirusinfektioner i allmänhet inte riktiga data. I Spanien och i 

många andra länder har det inte beräknats eftersom det inte finns tillräckligt med test för sådana 

analyser. Detta förändrar emellertid inte resultaten av denna studie eftersom den baseras på den 

jämförande snarare än den absoluta infektionsmetoden. 

 

För att undvika statistiska fel kommer vi därför att jämföra densitetsvärdet för bekräftade fall av 

coronavirus (uttryckt i antal fall per 1000 invånare) istället för absoluta värden. Eftersom kriteriet för 

räkning som används av hälsovårdsmyndigheterna inom samma stat eller stad är densamma, är 

jämförelsen av publicerade värden för olika städer eller regioner lika tillförlitlig för statistik. 

Jämförelser mellan olika länder av bekräftade fall, exklusive asymptomatiska fall, är lika tillförlitliga. 

Det möjliga undantaget för något icke-transparent land som kan manipulera publiceringen av dess 

data ligger utanför denna studiens kontroll. Metoden som användes var att jämföra incidensen (antal 

fall per 1000 invånare) mellan länder med och utan 5G-teknik. Mellan regioner i samma land med 

och utan 5G-teknik. Mellan städer i samma stat med och utan 5G-teknik. Mellan olika stadsdelar i 

samma stad med 5G-nätverkskartan för den staden. 

Jämförelse av stater med gemensamma gränser med och utan 5G-teknik. 

Jämförelse av fallet med en stat inom en annan, vilket är fallet med San Marino. 

- Uppgifterna för varje diagram togs samma dag. Grafiska resultat och data publicerade nedan: 

SE CHARTS på: https://tinyurl.com/y5bmq9lz 

https://tinyurl.com/y5bmq9lz
https://tinyurl.com/y5bmq9lz
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Diagram över de 9 länder med flest infektioner över hela världen. 

Diagram och infektionshastigheter i de 5 länderna med den högsta förekomsten i Europa. 

Diagram och infektionshastigheter för fyra närliggande länder på samma latitud: 

Portugal, 

Spanien, Italien, Grekland. 

San Marino: jämförelse av infektionsgraden med Italien och Kroatien. 

Italien: Incidensdiagram och 5G-nätverk. 

Spanien: 5G täckningsdiagram och infektionshastigheter. 

Barcelona: Diagram med 5G-täckning och infektionshastigheter. 

Madrid: 5G-täckningsdiagram och infektionshastigheter. 

New York: coronavirus incidensdiagram och 5G-nätverk. 

”Gränseffekt” mellan Mexiko och USA. 

Kanada, USA och Mexiko: diagram över 5G-nätverk och infektionshastigheter. 

Afrika: 5G-nätverksdiagram. 

Persiska viken: 5G-nätverk och amerikanska militärbaser. 

Diagram och infektionshastigheter i Kina och grannländerna. 

 

Resultat och diskussion 

Att veta om det erhållna resultatet är ett slumpmässigt resultat 

fenomen, måste en statistisk analys av resultaten från ett experiment genomföras för att beräkna 

sannolikheten för att händelsen inträffar. Sannolikhetsberäkningen erhålls genom att dividera antalet 

fördelaktiga fall med antalet möjliga fall. Om resultatet visar att det inte är ett slumpmässigt 

fenomen, visar det tillräcklig orsakssak för att analysera orsakerna. 

För att eliminera eventuella uppåtgående fel kommer vi alltid att välja det mest konservativa 

numeriska alternativet. 

Låt oss därför beräkna sannolikheten för tre av exemplen som analyserats ovan. 

(a) Sannolikhet att de nio mest smittsamma länderna på planeten är 

länder med 5G-nätverk. Det finns 194 länder på planeten. Från och med den 6 mars 2020 finns det 

enligt GSMA 24 länder med 5G-teknik. 

Pr = 24/194 x 23/193 x 22/192 (totalt nio gånger) = 0,1223 x 0,1191 x 0,1145 x 0,1099 x 0,1052 x 

0,1005 x 0,0957 x 0,0909 x 0,0860 = = 1,47 x 10 (hög -9). 

Sannolikheten är 1 på 680 000 000. 

Om vi inkluderar Japan, som också har 5G och infektionshastigheter som liknar de i Sydkorea ... är 

sannolikheten 1 på 8 500 000 000. 
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(b) Sannolikhet att de fem mest smittsamma länderna i Europa har 5G nätverk. 

Det finns 49 länder i Europa, bland vilka det för närvarande är svårt att veta om de för närvarande 

distribuerar 5G, eftersom det finns 5 som har förklarat ett moratorium, och många andra har inte 

operativa nätverk även om företag publicerar som om de redan var operativa när de har 

undertecknat avtal. Vi kommer att beräkna det nedåt, som ett konservativt alternativ, antar vi att 

cirka 15 länder har operativa 5G-system. 

Pr = 15/49 x 14/48 x 13/47 x 12/46 x 11/45 = 0,00157. 

Sannolikheten är 1 av 637. 

 

(c) Fallet San Marino är mycket viktigt. Det ligger inom 

Italiens territorium, med en liknande kultur, ekonomi och social nivå, men har mycket högre 

infektionsnivåer. Den enda skillnaden är att medborgarna exponeras för 5G-strålning, eftersom det 

var den första staten i världen som implementerade sådan teknik den 4 september 2018, medan den 

i Italien var den 5 juni 2019. Detta öppnar dörren till debatt om sannolikt inflytande av 5G på 

ökningen av infektionshastigheter. 

Pr = 1/194 x 1/194. 

Sannolikheten är 1 av 37636. 

Dessa siffror är vältaliga nog för att göra beräkning av de andra fallen onödiga. 

Resultaten för staden Barcelona (s. 7-8) indikerar att sociologiska faktorer inte har någon betydande 

inverkan på infektionshastigheterna, men om vi ser ett tydligt samband med 5G-täckningskartan, 

vilket ökade 4G-täckningen, ger oss en korrelation mellan mobiltäckning och andelen fall av 

coronavirus. Om mer data fanns tillgängliga bör denna studie utvidgas till andra städer. 

Resultat 

1. De erhållna resultaten visar ett tydligt och nära samband mellan frekvensen av 

coronavirusinfektioner och 5G-antennplaceringen. 

2. Denna studie analyserar inte de fördelaktiga eller skadliga effekterna på människor av 5G 

elektromagnetisk strålning. Det indikerar dock en möjlig orsakseffekt i den aktuella pandemin. 

3. En ”gränseffekt” är signifikant, original och unik för denna pandemi: den presenterar markanta 

skillnader mellan angränsande tillstånd med och utan 5G-installation. det är särskilt viktigt att 

länderna som gränsar till Kina har mycket låga infektionsgrader. Man kan också jämföra mellan 

Mexiko och USA eller mellan Portugal och Spanien etc. 

4. Fallet San Marino är särskilt viktigt. Det var den första staten i världen som installerade 5G och 

därför den stat vars medborgare har utsatts för 5G-strålning längst och misstänksamt den första 

staten i världen med infektioner. Sannolikheten för att detta händer är 1 av 37636. 

5. I de studerade städerna, Madrid, Barcelona och New York, observeras också denna korrelation. I 

studien av staden Barcelona (s. 7-8) kan man se att den socioekonomiska faktorn spelar en viktig 

roll.2 
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6. Det är mycket viktigt att infektionshastigheten på den afrikanska kontinenten, med knappa 

hälsoresurser men utan 5G, är mycket låg, förutom vissa antenner i Sydafrika, som också uppvisar de 

högsta infektionsgraderna i Afrika. 

7. Infektionshastigheterna späds ut. Priserna i vissa regioner är 

påverkas av städer med 5G, men infektionsgraden i dessa städer späds ut i de i regionen de tillhör. Så 

det är mer betydelsefullt, vilket är fallet med Spanien, att jämföra autonoma regioner i provinsen än 

bland de som bildas av tre eller fler av de gamla provinserna. Således ser vi att vissa regioner med 5G 

som Rioja, Madrid och Navarra har priser mellan 4 och 8 gånger högre än andra utan 5G. Detsamma 

gäller i andra städer runt om i världen där 5G-nätverket inte täcker hela statens eller regionens 

territorium. 

8. Dessa data och resultat har värdet av att tas ”in vivo”, inte baserat på prospektiva eller 

laboratorieundersökningar. Aldrig tidigare har vi haft så mycket epidemiologisk information om en 

sjukdom hos människor för att kunna producera vetenskapliga studier. Ett sätt att svara på frågan om 

orsak och verkan skulle vara att koppla bort 5G-nätverken, åtminstone som en förebyggande åtgärd, 

och se resultaten av utvecklingen av fall av coronavirus. Så skulle studera infektionshastigheten i ett 

tillstånd som förklarade ett 5G-moratorium efter att pandemin startade och studera om statistiken 

förändrades. Med tanke på bevisen som presenteras här måste uppgifterna och slutsatserna från 

denna studie omedelbart beaktas. Med tanke på pandemins nuvarande allvar har media och politiska 

myndigheter och hälsovårdsmyndigheter ett ansvar att vidta brådskande åtgärder. Underlåtenhet att 

agera inför resultaten av denna studie kan åtminstone och mycket möjligen vara kriminell. 

 

Bartomeu Payeras i Cifre, 14 april 2020 

Översättares anmärkning: det finns en motsägelse mellan det sista stycket i avsnittet ”Resultat och 

diskussion” och punkt 5 i avsnittet ”Resultat”. I den ena anges att ”sociologiska faktorer inte har 

någon betydande inverkan på infektionsgraden”, och i den andra anges att de har det. 

5G / AI och elektromagnetiskt folkmord - Svaranden deltar 

elektromagnetiskt folkmord genom att fortsätta utveckla, distribuera, installera och driva 5G / AI och 

högre wifi och teknik, som en del av en strategi för ”Silent Weapons for Quiet Wars”.  

 

Se: https://tinyurl.com/y3m6lg4x och 

https://tinyurl.com/atzzvkl 

Alla människor som ligger på samma sätt är i överhängande fara för 5G / AI wifi och teknikinducerat 

folkmord och brott mot mänskligheten i strid med artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen. 

5G & Coronavirus elektromagnetisk folkmord och brott mot 

mänskligheten kvantifierad - Alla placerade människor kommer att drabbas av överhängande 5G wifi 

och teknik / Coronavirusinducerat folkmord och brott mot mänskligheten som nu har kvantifierats 

och måste stoppas genom nödsituation av denna domstol. En militärwebbplats har gjort 

uppskattningar av befolkningsminskningarna som jämför 2017 [svart] och 2025 [röd] om 5G wifi och 

teknik skulle förbli installerade och fungera med Coronavirus-effekter i ledande 5G / Coronavirus-

nationer: 
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Således, såvida inte svarandenas 5G wifi och teknik / Coronavirus-operationer stoppas, beräknas 

befolkningen i USA minska från 326 620 000 år 2017 till 99 553 100 år 2025 på grund av 5G wifi och 

teknik och Coronavirus relaterade operationer från svarandena. 

Nationer som Italien, Frankrike, Kanada, Sydkorea och Förenade kungariket som särskilt påverkas av 

5G / AI wifi och teknik Coronavirus uppskattas på liknande sätt utsättas av svarande för 5G / AI wifi 

och teknik Coronavirus-relaterat folkmord och brott mot mänskligheten, i strid med artiklarna 6 och 

7 i den internationella strafflagen. 

 

På grund av 5G-AI / Coronavirus-relaterat folkmord och brott mot 

mänskligheten går Italien från 62,140,000 invånare 2017 till 43,760,260, en förlust på 20 miljoner 

eller 30 % 2025. Frankrike går från 67,100,000 invånare 2017 till 39,114,580 2025, återigen en förlust 

på nästan 30 % eller 28 miljoner själar. Kanada går från 35 620 000 invånare 2017 till 26 315 760 år 

2025. Sydkorea går från 37 092 820 invånare 2017 till 51 180 000 2025. 

 

Storbritannien decimeras av folkmord och brott mot 

mänskligheten på grund av svarandens 5G- och Coronavirus-operationer, från en befolkning på 65, 

650 000 år 2017 till en befolkning på 14 517 860 år 2025. 

Detta är en förödande förlust på 51 miljoner personer, eller 78 % av befolkningen i Förenade 

kungariket på grund av de svarandes folkmord 5G / AI-Coronavirus och brott mot mänskligheten. 

Grenfell Fire Public Enquiry: 80 Sidrapport visar "utan tvekan ett massmord och ett brott mot 

mänskligheten av enorma proportioner." 

https://newsinsideout.com/2017/08/grenfell-fire-public-inquiry-80-pagereport-finds-undeniably-

mass-murder-crime-humanity-mammothproportions/ 

LADDA NER FULL 80 SIDORAPPORT - pdf 

Ladda ner DETALJERAD BROTTSRAPPORT - FÖRESLAGNA VILLKOR FÖR REFERENS - GRENFELL FIRE 

OFFENTLIG UNDERSÖKNING 

http://exopolitics.blogs.com/files/detailed-crime-report—proposedterms-of-reference—grenfell-

fire-public- inquiry.pdf 

II. AI / Coronavirus / COVID-19 Vaccinationsrelaterat folkmord, vilket måste stoppas. 

https://newsinsideout.com/2017/08/grenfell-fire-public-inquiry-80-pagereport-finds-undeniably-mass-murder-crime-humanity-mammothproportions/
https://newsinsideout.com/2017/08/grenfell-fire-public-inquiry-80-pagereport-finds-undeniably-mass-murder-crime-humanity-mammothproportions/
http://exopolitics.blogs.com/files/detailed-crime-report—proposedterms-of-reference—grenfell-fire-public-%20inquiry.pdf
http://exopolitics.blogs.com/files/detailed-crime-report—proposedterms-of-reference—grenfell-fire-public-%20inquiry.pdf
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- Trolig orsak Bevis på irreparabel skada för alla människor på samma sätt, i strid med artiklarna 6 och 

7 i Internationalen Brottsbalken 

Här är expertutlåtandet från följande läkare och doktorsexaminerade forskare som vittnar om 

vacciner som visar i detalj utöver rimligt tvivel att COVID-19-vaccinet utvecklas, testas, bereds, 

produceras, distribueras, distribueras: 

a) är inte medicinskt säkra 

b) inte är medicinskt effektiva 

c) har aldrig visat sig minska sjukdomen eller förbättra immuniteten hos den verkliga befolkningen. 

Vittnesmål och bevis från 72 sakkunniga vittnen angående irreparabel och överhängande skada för 

alla människor på samma sätt som alla COVID-19-vaccinationer. Denna irreparabla och 

överhängande skada måste stoppas av Writ of Emergency Injunction av denna domstol. 

1. Dr. Nancy Banks – http://bit.ly/1Ip0aIm 

2. Dr. Russell Blaylock – https://tinyurl.com/zd5kfpt 

3. Dr. Shiv Chopra – https://tinyurl.com/y3tcx5tq 

4. Dr. Sherri Tenpenny – http://bit.ly/2GpCVS4 

5. Dr. Suzanne Humphries – http://bit.ly/2Hzn17l 

6. Dr. Larry Palevsky – http://bit.ly/1LLEjf6 

7. Dr. Toni Bark – http://bit.ly/1CYM9RB 

8. Dr. Andrew Wakefield – http://bit.ly/1eXfTTa 

9. Dr. Meryl Nass – http://bit.ly/1DGzJsc 

10. Dr. Raymond Obomsawin – http://bit.ly/1G9ZXYl11. Dr Ghislaine Lanctot - denna läkares samtal 

mot vacciner BANNAS av facebook så du måste slå upp henne själv på youtube. Hon var en 

kanadensisk läkare som började varna allmänheten om de dokumenterade toxinerna i vacciner och 

jagades bokstavligen och jagades ut ur Kanada. 

12. Dr. Robert Rowen – http://bit.ly/1SIELeF 

13. Dr. David Ayoub – http://bit.ly/1SIELve 

14. Dr. Boyd Haley PhD – http://bit.ly/1KsdVby 

15. Dr. Rashid Buttar – http://bit.ly/1gWOkL6 

16. Dr. Roby Mitchell – http://bit.ly/1gdgEZU 

17. Dr. Ken Stoller – http://bit.ly/1MPVqLI 

18. Dr. Mayer Eisenstein – http://bit.ly/2IpHbBC 

19. Dr. Frank Engley, PhD – http://bit.ly/1OHbLDI 

20. Dr. David Davis – http://bit.ly/1gdgJwo 

21. Dr Tetyana Obukhanych – http://bit.ly/16Z7k6J 

22. Dr. Harold E Buttram – http://bit.ly/1Kru6Df23.  

Dr. Kelly Brogan – http://bit.ly/1D31pfQ 

24. Dr. RC Tent – http://bit.ly/1MPVwmu 

25. Dr. Rebecca Carley – http://bit.ly/K49F4d 

26. Dr. Andrew Moulden – http://bit.ly/1fwzKJu 

27. Dr. Jack Wolfson – http://bit.ly/2tO7luD 

28. Dr. Michael Elice – http://bit.ly/1KsdpKA 

29. Dr. Terry Wahls – http://bit.ly/1gWOBhd 

30. Dr. Stephanie Seneff – http://bit.ly/1OtWxAY 

http://bit.ly/1Ip0aIm
https://tinyurl.com/zd5kfpt
https://tinyurl.com/y3tcx5tq
http://bit.ly/2GpCVS4
http://bit.ly/2Hzn17l
http://bit.ly/1LLEjf6
http://bit.ly/1CYM9RB
http://bit.ly/1eXfTTa
http://bit.ly/1DGzJsc
http://bit.ly/1SIELeF
http://bit.ly/1SIELve
http://bit.ly/1KsdVby
http://bit.ly/1gWOkL6
http://bit.ly/1gdgEZU
http://bit.ly/1MPVqLI
http://bit.ly/2IpHbBC
http://bit.ly/1OHbLDI
http://bit.ly/1gdgJwo
http://bit.ly/16Z7k6J
http://bit.ly/1Kru6Df
http://bit.ly/1D31pfQ
http://bit.ly/1MPVwmu
http://bit.ly/K49F4d
http://bit.ly/1fwzKJu
http://bit.ly/2tO7luD
http://bit.ly/1KsdpKA
http://bit.ly/1gWOBhd
http://bit.ly/1OtWxAY
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31. Dr. Paul Thomas – http://bit.ly/1DpeXPf 

32. Many doctors talking at once – http://bit.ly/1MPVHOv 

33. Dr. Richard Moskowitz – banned on Facebook 

34. Dr. Jane Orient – http://bit.ly/1MXX7pb 

35. Dr. Richard Deth – http://bit.ly/1GQDL10 

36. Dr. Lucija Tomljenovic – http://bit.ly/1eqiPr5 

37. Dr Chris Shaw – http://bit.ly/1IlGiBp 

38. Dr. Susan McCreadie – http://bit.ly/1CqqN83 

39. Dr. Mary Ann Block – http://bit.ly/1OHcyUX 

40. Dr. David Brownstein – http://bit.ly/2pbtD4Z 

41. Dr. Jayne Donegan – http://bit.ly/1wOk4Zz 

42. Dr. Troy Ross – banned on Facebook 

43. Dr. Philip Incao – http://bit.ly/1ghE7sS 

44. Dr. Joseph Mercola – http://bit.ly/18dE38I 

45. Dr. Jeff Bradstreet – http://bit.ly/1MaX0cC 

46. Dr. Robert Mendelson – http://bit.ly/1JpAEQr 

47. Dr. Garth Nicolson – http://bit.ly/2pcGK4R 

48. Dr. Marc Girard – http://bit.ly/1iw0smT 

49. Dr. Charles Richet – http://bit.ly/2DrLd8Z 

50. Dr. Zac Bush – http://bit.ly/1LS19OZ 

51. Dr. Lawrence Wilson – http://bit.ly/1kcdirf 

52. Dr. James Howenstine – http://bit.ly/1iNyFOy 

53. Dr Burton A. Waisbren, Sr., M.D. – http://bit.ly/1Nj8LRe 

54. Dr. Sam Eggertsen – http://bit.ly/1Mww9XV 

55. Dr. Bonnie Dunbar – http://bit.ly/1N5DXNi 

56. Dr. Judy Mikovits – http://bit.ly/1QIzmHU 

57. Dr. John Bergan – http://bit.ly/1KYv1yY 

58. Dr. Rima E. Laibow – bit.ly/1RmW73C 

59. Dr. Lee Hieb – http://bit.ly/1VElDUv 

60. Dr. Daniel Kalb – http://bit.ly/22FPmxv 

61. Dr. Rachel Ross – http://bit.ly/1r7Doik 

62. Dr. Kathryn H Hale – http://bit.ly/2GsBxym 

63. Dr. Gibson – http://bit.ly/2sLlNSt 

64. Dr. Anthony Phan – http://bit.ly/2squqxN 

65. Dr. Daniel Neides – http://bit.ly/2xdg2vz 

66. Dr. Christiane Northrup – http://bit.ly/2vWOdqi 

67. Dr. James Neuenschwander – http://bit.ly/2gCsl1w 

68. Dr. James Meehan – http://bit.ly/2EPLdoU 

69. Dr. Christopher Exley – http://bit.ly/2sSVgny 

70. Dr. Graham Downing – http://bit.ly/2FUg03G 

71. Dr. Judy Wilyman – https://bit.ly/2vUVegp 

72. Dr. Jamie Deckoff-Jones – https://bit.ly/1M1DJZm 

New England Journal of Medicine tillhandahåller sannolika orsaker till bevis på de tilltalade 

namngivna och icke namngivna förberedelserna för COVID-19 massvaccinering och massmord på alla 

människor på samma sätt, i kriminell konspiration och brott mot artiklarna 6 och 7 i den 

internationella strafflagen. 

http://bit.ly/1DpeXPf
http://bit.ly/1MPVHOv
http://bit.ly/1MXX7pb
http://bit.ly/1GQDL10
http://bit.ly/1eqiPr5
http://bit.ly/1IlGiBp
http://bit.ly/1CqqN83
http://bit.ly/1OHcyUX
http://bit.ly/2pbtD4Z
http://bit.ly/1wOk4Zz
http://bit.ly/1ghE7sS
http://bit.ly/18dE38I
http://bit.ly/1MaX0cC
http://bit.ly/1JpAEQr
http://bit.ly/2pcGK4R
http://bit.ly/1iw0smT
http://bit.ly/2DrLd8Z
http://bit.ly/1LS19OZ
http://bit.ly/1kcdirf
http://bit.ly/1iNyFOy
http://bit.ly/1Nj8LRe
http://bit.ly/1Mww9XV
http://bit.ly/1N5DXNi
http://bit.ly/1QIzmHU
http://bit.ly/1KYv1yY
http://bit.ly/1VElDUv
http://bit.ly/22FPmxv
http://bit.ly/1r7Doik
http://bit.ly/2GsBxym
http://bit.ly/2sLlNSt
http://bit.ly/2squqxN
http://bit.ly/2xdg2vz
http://bit.ly/2vWOdqi
http://bit.ly/2gCsl1w
http://bit.ly/2EPLdoU
http://bit.ly/2sSVgny
http://bit.ly/2FUg03G
https://bit.ly/2vUVegp
https://bit.ly/1M1DJZm
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“NEW ENGLAND TIDNING MED ARTIKEL I LÄKEMEDEL UTGÅR 

DETALJERAD PLAN OM HUR man tvingar att vaccinera allmänheten 26 juni 2020”  

SEX TRIGGERKRITERIER FÖR STAT COVID-19 VACCINATIONER MANDATER 

 

• Covid-19 finns inte tillräckligt i staten. 

• Den rådgivande kommittén för immuniseringsmetoder har 

rekommenderad vaccination för de grupper för vilka ett mandat är 

övervägs. 

• Tillförseln av vaccin är tillräcklig för att täcka befolkningsgrupperna 

för vilket ett mandat övervägs. 

• Tillgängliga bevis om vaccinets säkerhet och effekt har 

har kommunicerats transparent. 

• Staten har skapat infrastruktur för att ge tillgång till vaccination 

utan ekonomiska eller logistiska hinder, ersättning till arbetare som 

har negativa effekter från ett nödvändigt vaccin och i realtid 

övervakning av vaccinbiverkningar. 

• I en tidsbegränsad utvärdering, frivilligt intag av vaccinet bland 

högprioriterade grupper har kommit under den nivå som krävs för att förhindra spridning av 

epidemier. 

De anklagade namngivna och namngivna skapar överhängande skada för alla människor på samma 

sätt genom att fortsätta utveckla, skapa, testa, distribuera, mandat, annonsera och distribuera farliga 

och dödliga COVID-19-vaccinationer med överhängande massdödliga resultat. 

 

Trolig orsak 

Bevis för dödlighet av COVID-19-vaccinationer: ”Fyra ukrainska soldater dog efter att ha testat det 

amerikanska COVID-19-vaccinet på dem I Kharkov-regionen dog fyra UAF-soldater efter att ha testat 

det amerikanska COVID-19-vaccinet.” Detta rapporterades av presschefen för People's Militia of the 

LPR Aleksandr Mazeikin. 

”Enligt LPR är amerikanska virologer i Kharkov-regionen det testa ett vaccin mot COVID-19 

coronavirus. 15 personer var utvalda för testerna, inklusive tio ukrainska militärer. Under forskning 

överfördes åtta personer till akutmottagningen och tre av dem fick stöd av konstgjorda 

ventilationsanordningar. 

”Akutläkare som kämpade för patienternas liv kunde inte ge dem nödvändig hjälp, eftersom de inte 

hade information om sammansättningen av de injicerade injektionerna. Som ett resultat dog fem 

patienter, inklusive fyra militärpersonal, av komplikationer orsakade av infektion, säger Mazeikin och 

citerar en källa. 
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”Han sa också att” från okänd information är det känt om användningen av experimentella vacciner i 

de medicinska institutionerna i Kharkov-regionen, vilket orsakade motsatt reaktion hos patienter 

med svag immunitet och behandling av mer än 110 vaccinerade invånare i regionen på medicinska 

institutioner. ” 

”Kom ihåg att det finns flera amerikanska bakteriologiska laboratorier i Ukraina som övervakas av 

Pentagon. USA:s ambassad erkände sin närvaro i Ukraina, dock vägrar landets myndigheter 

kategoriskt att informera allmänheten om vad dessa institutioner gör i landet. 

 

Representanter för partiet ”Oppositionsplattformen - för livet” skickade flera gånger relevanta 

förfrågningar till de ansvariga personerna, men de förblev obesvarade. Partiet skickade ett klagomål 

till FN i detta avseende.” 

Som anges i officiella uttalanden från Amerikas förenta stater Vita Huset, svarande Amerikas 

förenta stater har mobiliserat 300 miljoner doser av dödliga och farliga COVID-19-vaccinationer 

och 500 miljoner injektioner för att användas av USA:s federala trupper mot den amerikanska 

civilbefolkningen i ett massmord och brott mot mänskligheten, i strid med artikel 6 och 7 i den 

internationella strafflagen. 

”Vacciner följer riktigt bra. Likaså terapi. Rör på sig snabbare än väntat. ” 

”President Donald J. Trump: 

UTVECKLA EFFEKTIVA VACCINER: President Donald J. Trump  

utnyttjar den offentliga och privata sektorns fulla kraft att leverera ett säkert och effektivt vaccin så 

snart som möjligt. 

Presidenten använder alla tillgängliga medel för att säkerställa att säkra vacciner, terapier och 

diagnostik utvecklas, tillverkas och distribueras på oöverträffad tid och skala som svar på COVID-19. 

Tidigare i år lanserade president Trump Operation Warp Speed, ett banbrytande partnerskap mellan 

den federala regeringen, vetenskapssamhället och den privata sektorn för att utveckla och leverera 

vacciner på rekordtid 

Operation Warp Speed har som mål att producera och leverera 300 miljoner doser säkra och 

effektiva vacciner med de initiala doserna som är tillgängliga senast i januari 2021. Administrationen 

har gjort stora investeringar i multipelvaccin kandidater för att tillhandahålla finansiell infrastruktur 

för masstillverkning, parallellt med kliniska prövningar i sena skeden. Operation Warp Speed styr en 

kolossal industriell mobilisering för att säkerställa en snabb leverans av ett eventuellt säkert vaccin. 

SE TREMENDOUS PROGRESS: Presidentens strategi för att på ett säkert sätt påskynda 

vaccinutvecklingen uppnår redan otroliga resultat. Det har varit lovande tidiga data från kliniska 

prövningar och tillverkningen ökar när kandidaterna går igenom försök i sena skeden. 

 

Operation Warp Speed har investerat i mer än fem vacciner och samarbetat med flera 

läkemedelsföretag för att säkert producera så många effektiva vacciner som möjligt. Ett antal 

vaccinkandidater har visat lovande tidiga kliniska resultat och är antingen i eller påbörjar kliniska fas 

3-studier, inklusive AstraZeneca, Moderna och Pfizer. Flera vaccinkandidater använder nätverket för 
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kliniska prövningar från National Institutes of Health (NIH) för att hjälpa till att registrera individer i 

de kliniska prövningarna. 

LOSSA AMERIKANSK INGENUITET: President Trump har släppte lös kraften i amerikansk innovation 

för att bekämpa den osynliga fienden. Trump-administrationen använder hela vårt Nationers 

vetenskapliga geni för att bekämpa COVID-19. Food and Drug Administration (FDA) har godkänt mer 

än 185 tester under akutmyndigheter, inklusive mer än 150 molekylära tester och 30 

antikroppstester. 

 

FDA lanserade sitt Coronavirus Treatment Acceleration Program för att underlätta nya behandlingar 

för COVID-19-patienter så snabbt som möjligt. Ett antal lovande terapier för COVID-19, som 

Remdesivir, har identifierats och används redan. ” 

Bevisuttalande som länkar svarande Bill Gates, svarande GAVI, 

Tilltalade Amerikas förenta stater och tilltalade statschef för Amerikas förenta stater och andra 

tilltalade som namnges och inte namngivits för att orsaka överhängande och irreparabel skada för 

alla människor som är belägna på samma sätt, i strid med artiklarna 6 och 7 i den internationella 

strafflagen: Trumps GROTTOR: finansierar direkt BILL GATES 'Global Alliance VACCINE Initiative' efter 

att ha "dragit ut pengar från WHO". 

13 juli 2020 av IWB 

Trump CAVES och finansierar direkt BILL GATES 'Global Alliance VACCINE Initiative' efter att ha 'tagit 

ut pengar från WHO. Nu kommer Gates inte att behöva hantera irriterande byråkrati och kan ficka 

dessa söta medel direkt. TRUMP ANMÄRKAR STÖDJANDE GATES VACCINE INITIATE: Trump har nu sitt 

utrikesdepartement som styrmedel till Gates Foundations 'Global Alliance Vaccine Initiate' via USAID. 

Upp till 2 miljarder kommer nu att ges direkt till Bill Gates. 

President Donald Trump skickade ett videomeddelande om stöd för Gates Global Vaccine Alliance 

efter att Johnson personligen sträckte sig. Trots att Trump inte angav det amerikanska 

pantsättningsbeloppet i sitt meddelande, hade USA:s byrå för internationell utveckling i februari 

meddelat ett löfte om 1,16 miljarder dollar. 

”Det finns inga gränser, [viruset] diskriminerar inte, det har varit otäckt men vi kan alla ta hand om 

det tillsammans. Det är fantastiskt att samarbeta med [GAVI]. Vi kommer att arbeta hårt, vi kommer 

att arbeta starkt ... lycka till, låt oss få svaret ”, säger Trump, under skott från kritiker hemma och 

utomlands för sin hantering av massiv civil oro i kölvattnet av polismordet på en svart Minneapolis-

man. 

https://tinyurl.com/y4nmcgj8 

Inte undra på att Trump håller Fauci kvar, han behöver någon som smeker Gates bollar åt honom 

medan han är 'upptagen' i Whitehouse: 

Gates Foundation Vaccine Initiative Leadership Council består av: 

Dr. Margaret Chan, generaldirektör för WHO;  

Dr. Anthony S. Fauci, chef för NIAID, en del av National Institutes of Health; 

Anthony Lake, verkställande direktör för UNICEF; 

Joy Phumaphi, ordförande för International Advisory Committee och 

https://tinyurl.com/y4nmcgj8
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Verkställande sekreterare, afrikanska ledare Malaria Alliance 

Dr. Tachi Yamada, ordförande för global hälsa vid Bill & Melinda Gates Foundation; 

https://tinyurl.com/y5qx5ufn 

Kontrollen över USAID nu i händerna på Trump State Department 

https://tinyurl.com/yy3qmhpa 

Alla USAID-pengar följer presidentens budget: 

https://tinyurl.com/y49zs6dq 

Trump anställer bara det bästa träsket! 

Älskar hans utrikesdepartement, fantastiska människor, riktigt bra killar, gör mycket bra saker 

eftersom det finns många dåliga människor, riktigt dåliga människor, gör dåliga saker, vi måste 

komma igång, mycket arbete som ska göras, mycket riktigt bra arbete , bra saker vi gör. 

 

"Trump anställde John Barsa, nuvarande chef för USAID, och nu instruerar han honom att finansiera 

Bill Gates med alla de söta söta WHO-pengarna, direkt i Gates ficka." 

För att orsaka omedelbar och irreparabel skada för alla människor 

på samma sätt, tilltalade Bill och Melinda Gates individuellt, Bill och Melinda Gates Foundation, 

svarande Global Alliance Vaccine Initiative GAVI, svarande Amerikas förenta stater och tilltalade 

namngivna och namnlösa, i brottslig sam-konspiration och i direkt och avsiktlig överträdelse av 

artikel 6 i den internationella strafflagen, nämligen: 

 

Folkmord 
I denna stadga avses med "folkmord" någon av följande handlingar som begåtts med 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 tillföra gruppens livsvillkor som beräknats för att medföra dess fysiska förstörelse helt 

eller delvis; 

(d) införande av åtgärder som är avsedda att förhindra födseln inom gruppen; 

(e) Överföra barn från gruppen till en annan grupp med våld. fortsätta att utveckla, skapa, 

distribuera, rikta in, distribuera 5G / AICoronavirus-folkmordet för att vara specifikt i en etnisk och 

rasgrupp, nämligen den melanerade rasen av mänskliga svartafrikanska ursprung. 

Inlämning av sannolik orsak Bevisuttalande: “Svarta amerikaner som dör av Covid-19 med tre 

gånger så många som vita människor  

Nya siffror från icke-partisk APM Research Lab visar förbluffande rasindelning i dödfrekvensen för 

coronavirus dödsantalet runt om i hela USA 

 

https://tinyurl.com/y5qx5ufn
https://tinyurl.com/yy3qmhpa
https://tinyurl.com/y49zs6dq
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Publicerat ons 20 maj 2020 17.50 BST 

Raset i mitten av coronaviruspandemin i USA fortsätter att fester, med senaste data som visar att 

afroamerikaner har dött av sjukdomen nästan tre gånger så många som vita människor. 

Nya siffror som sammanställts av AP-Research Lab och som släpptes på onsdagen under titeln Color 

of Coronavirus ger ytterligare bevis för den svindlande klyftan i dödsgraden Covid-19 mellan svarta 

amerikaner och resten av nationen. 

Över hela landet har afroamerikaner dött med en hastighet på 50,3 per 100 000 människor, jämfört 

med 20,7 för vita, 22,9 för latinos och 22,7 för asiatiska amerikaner. 

Mer än 20 000 afroamerikaner - ungefär en av 2000 av hela den svarta befolkningen i USA - har dött 

av sjukdomen. 

På nivå med enskilda stater är statistiken desto mer chockerande. Nedre delen av ligatabellen när det 

gäller rasskillnader är Kansas, där svarta invånare dör sju gånger så många som vita. 

"Det här är en uppmaning till handling för våra landskommissionärer, vår stat och våra 

stadstjänstemän", sa Kansas-representanten Gail Finney nyligen till den lokala TV-kanalen KWCH12. 

I andra stater är klyftan nästan lika extrem. I landets huvudstad, 

Washington, skillnaden i dödlighet mellan svarta och vita är sex gånger, i Michigan och Missouri fem, 

och i stora hotspots av sjukdomen - New York, Illinois och Louisiana - tre. 

"Det är en rasrättvisa fråga": Svarta amerikaner dör i större antal från Covid-19 

Läs mer 

Trots den uppenbara klyftan fortsätter Trump-administrationen att vara trög att svara på krisen. 

Uché Blackstock, en akutläkare och VD för Advancing Health Equity, sa att den federala reaktionen 

hade varit anemisk. 

”Skillnaderna återspeglas fortfarande i uppgifterna, men ändå har vi fortfarande en fullständig brist 

på vägledning från den federala regeringen om hur vi kan mildra dessa uppdelningar. Det finns ingen 

riktig plan hur man ska hantera det, säger Blackstock. 

 

Höga tjänstemän i Trump-administrationen har skylt skillnaderna för den höga förekomsten bland 

svarta människor av underliggande hälsotillstånd som diabetes, högt blodtryck och fetma. På 

söndagen pekade hälsosekreteraren Alex Azar på deras "större riskprofiler" och kritiserades för att 

skylla på offren för viruset. 

Medan med-sjukligheter är en faktor finns det ökande bevis för att svarta amerikaner är 

missgynnade när det gäller tillgång till diagnostisk testning och behandling av sjukdomen. 

Att samla in uppgifter om rasens klyfta i dödsfall har i sig hindrats av avsaknad av federala åtgärder, 

förvärrat av långsam och i vissa fall obefintlig rapportering från många stater. De amerikanska 

centren för sjukdomsbekämpning och förebyggande (CDC) producerade bara sin första uppsättning 

dödsstatistik per ras denna vecka, trots ökande krav på grundläggande information. 

I avsaknad av regeringsdata har APM Research Lab gått in i brottet. Den samlar nu in statistik från 40 

stater som täcker nästan 90 % av de totala 92 128 dödsfall i USA som registrerats av Johns Hopkins. 



41 
 
 
Andi Egbert, seniorforskare vid APM Research Lab, sa att hon var förvånad över att det överlämnades 

till en oberoende organisation att producera hela statistiken som skulle komma från den federala 

regeringen. ”Jag kommer inte att spekulera i motiv, men jag kan inte tro på en modern ekonomi att 

vi inte har ett mandat, enhetligt sätt att rapportera data över stater. Vi är mitt i denna enorma kris, 

och data är det bästa sättet att veta vem som lider och hur. ” 

Bland de stater som fortfarande inte levererar några uppgifter om dödsfall av rasgrupper är 

Montana, Nebraska, Utah och Nord- och South Dakota. 

Rasskillnaderna i USA:s dödssiffror framkom relativt tidigt i pandemin, särskilt i stora städer där 

svarta stadsdelar drabbades mycket hårdare än rikare vita områden. När New York City producerade 

sin första rasfördelning av Covid-19-dödsfallet i april visade det att latino- och svarta New York-bor, 

särskilt i de yttre stadsdelarna inklusive Queens och Bronx, upplevde dödstal som var minst dubbelt 

så höga som vita och asiater. 

Nya siffror från stadens hälsoavdelning släpptes denna vecka och granskad av New York Times fann 

att när dödsfrekvensen rankas efter postnummer har åtta av de tio bästa de flesta svarta eller latino-

populationer. 

När pandemin utvecklas har vissa stater, inklusive Michigan och New York, börjat sammankalla 

specialuppdrag för att ta itu med oproportionerligt lidande i svarta samhällen. Men Blackstock sa att 

det inte fanns några tecken på att Trump-administrationen steg upp för att ta itu med krisen. 

"Vid denna tidpunkt måste vi anta att den tydliga bristen på vägledning från den federala regeringen 

kommer att fortsätta, och att stater kommer att behöva göra det för sig själva", sa hon. 

Svaranden Melinda Gates citeras allmänt när det gäller dödliga COVID-19-vaccinationer, ”I USA skulle 

det vara svarta människor nästa, helt ärligt, och många andra färgade människor. De har 

oproportionerliga effekter från COVID-19. Därifrån människor med underliggande hälsotillstånd och 

sedan människor som är äldre. Det är de som alla behöver det först. Vi måste också tänka på viktiga 

arbetstagare som håller våra livsmedelsbutiker öppna för oss så att vi kan köpa mat, eller som ser till 

att maten rör sig genom lagren.” 

Den tilltalade ryska federationen går aggressivt för att genomföra en vaccinmord i Latinamerika, vars 

befolkning är i överhängande fara för vaccinmord i strid med artikel 6 i Internationella strafflagen. 

Enligt Ryska federationens källor kommer Argentina att få 25 miljoner doser ryskt vaccin mot 

coronavirus Sputnik V i december och januari 2021. RDIF-VD Kirill Dmitriev sa på måndagen att doser 

av ryska coronavirusvaccinet för Argentina kommer att produceras av den ryska direktinvesteringen 

Fondens (RDIF) partner i Indien, Sydkorea, Kina och några andra länder. Tidigare noterade Anatoly 

Braverman, den första vice VD för den ryska direktinvesteringsfonden, att Ryssland ser intresse för 

mer än 1,2 miljarder doser av sitt SPUTNIK V-coronavirus. vaccin, med cirka 200 miljoner doser som 

potentiellt går till länderna i Latinamerika. " I oktober 2020 bekräftade "den ryska direktinvesterings-

fonden (RDIF) officiellt ett avtal med den brasilianska staten Bahia om att leverera 50 miljoner doser 

av det ryska vaccinet." 

 

Folkmord och brott mot mänskligheten skapad av ALLA OCH ALLA VACCINATIONER 

Svaranden, genom att skapa, distribuera och tillämpa allt 
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Vaccinationer mot alla människor som ligger på samma sätt fortsätter att skapa omedelbar och 

irreparabel skada genom 

(1) giftiga ingredienser;  

(2) resulterande sjukdomar;  

(3) avsikt att skada, så att denna domstol omedelbart måste utfärda en nödåtgärd mot produktion, 

distribution och användning av alla vaccinationer som folkmordsteknik. 

1) GIFTIGA INGREDIENSER FUNNDE I VACCINER: (för närvarande 72 doser av vacciner 

rekommenderade till 18 års ålder) * aluminiumhydroxid *aluminiumfosfat * ammoniumsulfat * 

amfotericin B * djurvävnader: grisblod, hästblod, kaninhjärna * hundnjure, apanjure* 

kycklingembryo, kycklingägg, ankägg * kalv (bovint) serum *betapropiolakton * fetalt bovint serum * 

formaldehyd *formalin*gelatin * glycerol* humana diploida celler (härrör från human avbruten 

fostervävnad) * hydrolyserat gelatin * kvicksilver-timerosol (timerosal, merthiolat) * 

mononatriumglutamat (MSG) * neomycin * neomycinsulfat * fenolröd indikator * fenoxietanol 

(frostskyddsmedel) * polymyxin B kaliumklorid (används i dödliga injektioner för att stoppa hjärtat 

som orsakar stopp och finns i 8 vacciner för 2019 tinyurl.com/vaccinecontents) * kaliumdifosfat * 

kaliummonofosfat * polysorbat 20 * polysorbat 80 *svin (gris) bukspottkörtelhydrolysat av kasein * 

kvarvarande MRC5-proteiner * sorbitol * tri (n) butylfosfat * VERO-celler, en kontinuerlig linje av 

apanjurceller * tvättade fårrött blod (källa, Läkares garanti för vaccinsäkerhet) plus E.coli finns på 

CDC:s tabell för vaccinhjälpämnen i vaccin mot meningit:  

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices / B / hjälpämne-tabell-2.pdf. 

och cancerframkallande ogräsdödare har glyfosat hittats i vacciner (mest i MMR) som går in i 

vacciner genom grisben. 

2) Sjukdomar från vacciner: *Allergier* Astma * Uppmärksamhesnderskott * Autism * Autoimmuna 

sjukdomar * Blindhet * Hjärncellförlust * Cancer * Centrala nervsystemet * Dövhet * 

Utvecklingsskada * DÖD * Diabetes * Epilepsi * Inlärningssvårigheter * Leukemi * Multipel skleros * 

Neurologisk sjukdom * Fetma (Tinyurl.com / VaccinesMakeYouFAT)  

* Organsjukdom * Psoriasis * Krampanfall * Skakat barnsyndrom * Synergistisk toxicitet * SIDS * 

Total förlamning * Alla sjukdomar inom internmedicin, se ”Vaccinreaktioner” på 

http://www.NoVaccine.com 

3-A) AVSIKT: "The Vaccine Hoax is Over" av Andrew Baker: 

https://educateyourself.org/vcd/vaccinehoaxover29sep12.shtml. 

 

”Freedom of Information Act i Storbritannien som lämnats in av en läkare där har avslöjat 30 år av 

hemliga officiella dokument som visar att regeringsexperter har 

1. Kända vacciner fungerar inte 

2. Kända att de orsakar de sjukdomar de ska förhindra 

3. Kända att de utgör en fara för barn 

4. Samarbetade för att ljuga för allmänheten 

5. Arbetade för att förhindra säkerhetsstudier 

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices%20/%20B%20/%20hjälpämne-tabell-2.pdf
http://www.novaccine.com/
https://educateyourself.org/vcd/vaccinehoaxover29sep12.shtml
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Det är samma vaccin som barn i USA är skyldiga till. ” ~ Dr. Lucija Tomljenovics fullständiga rapport 

kan laddas ner: 

http://nsnbc.me/wpcontent/uploads/2013/05/BSEM-2011.pdf 

 

3-B) SYFTE: Världshälsoorganisationen: kommentar av Dr. Rebecca Carley, ”1972 WHO:s vaccin 

memos som avslöjar onödig 

avsikt: 1972 WHO Bulletin 47, nr 2 Memoranda # 1 och # 2 Virusassocierad immunpatologi: 

Djurmodeller och konsekvenser för människlig sjukdom beskriver tekniskt förmågan att skapa 

biologiska vapen i form av vacciner som: 

1) Inaktivera först immunsystemet helt. 

2) Ladda upp varje cell i offrets kropp med infektion. 

3) Slå på immunsystemet och få värden att döda sig själv i en cytokinstorm. 

 

~ En, två, tre, döda. Detta är ett viktigt bevis för WHO:s långsiktiga folkmordsintentioner som skulle 

kunna stå i vilken domstol som helst eftersom dessa memorandum ger den bästa och fullständiga 

förklaringen till WHO:s anslutna laboratorier (såsom CDC:s) nuvarande aktiviteter, såsom deras 

patentering av de mest dödliga fågelinfluensavirus, som skickar viruset till Baxters dotterbolag i 

Österrike, som beväpnade det och skickade ut 72 kilo till 16 laboratorier i fyra länder vilket nästan 

utlöste en global pandemi. 

~ För varje brott måste det finnas motiv, en indikation på att det var 

avsiktligt, planerat. WHO:s memorandum ger bevis för just den avsiktliga, långsiktiga planeringen för 

att döda människor genom att försvaga deras immunförsvar genom att använda det första vaccinet, 

injicera ett levande virus i kroppen med en sekund och skapa en cytokinstorm med hjälp av squalen i 

den tredje. 

~ Täckningen av dessa påtvungna vaccinepidemier hjälper och stöder brott mot mänskligheten. 

 

3-C) AVSIKT / TÄCKNING: “Äntligen! Regeringsdokument låst upp 

efter 30 år för att bevisa att detta vaccin är osäkert (enstaka MÄSSLING-vaccin orsakar SSPE, en 

dödlig form av autism med anor från 1972) Slutligen Avslöjat ”av Christina England 

http://vactruth.com/2012/08/30/government-document vaccine unsafe 

(sida levereras till ordförande för NVAC för HHS den 7 juni 2016) och CDC-täckning (mässling vaccin, 

MMR framkallar autism täckt i artikel, den här går tillbaka till 2011 och är den andra frågan som 

behandlas i artikel bekräftad levererad till medlem av NIAC:s IACC, för mötet i november 2016) 

tinyurl.com/SSPE1972 

3-D) INTENT / COVER-UP: "Deadly Immunity" av Robert F. Kennedy, Jr. 

http://www.thinktwice.com/Kennedy.pdf 

 

http://nsnbc.me/wpcontent/uploads/2013/05/BSEM-2011.pdf
http://www.thinktwice.com/Kennedy.pdf
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VIKTIGT: 

~ USA:s barndödlighet (IMR) är den högsta av 34 länder. USA injicerar barn med det största antalet 

vaccinationsdoser. 

Landet med lägst IMR ger färre vaccindoser till spädbarn. Korrelationen mellan antalet doser av 

vacciner och dödligheten hos spädbarn är således uppenbar vilket nämnts av representanten Bill 

Posey vid autismutfrågningen i november 2012  

https://www.youtube.com/watch?v=mrEKD8zNFXI 

 

~ "Sjukdomar hos vaccinerade vs. ovaccinerade" (vaccinerade barn har upp till fem gånger så många 

sjukdomar och störningar som icke vaccinerade barn) 

https://alignlife.com/articles/immunity/disease-rates-ofvaccinated-vs-unvaccinated-children 

 

~ Autoimmuna sjukdomar  

http://www.whale.to/vaccines/autoimmune1.htm 

 

~ Kränker Nürnberg 

Kod http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code 

 

Se lagstiftningen till kongressen "Förbud mot vacciner 2013" och igen "Vaccinfri 2015": 

Tinyurl.com/VaccineFree2015.  

Mindre uppdateringar för en "Vaccinfri värld" 2020 (ovan): Tinyurl.com/AmbsVFW. 

Senaste blogguppdatering: Tinyurl.com/ActLikeAdults. 

 

SLUTSATS: Därför är den enda säkra regeln för alla vacciner ett totalförbud. 

Uppmana till ett nationellt moratorium för vaccination vid Institutionen för Health of Human Services 

(DHHS), framställd under National Vaccine Advisory Committee:s möte (NVAC) om vuxenvaccination 

den 7 juni 2016. Expertuttalande från Viera Scheibner, doktorsexamen i naturvetenskap inklusive 

biologi och anatomi, läst av domstolens domare Sallie Elkordy: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyz177n9Uo 

“1. All information om ineffektiviteten hos alla vacciner för att förhindra riktade sjukdomar och 

allvaret och den höga nivån av reaktioner på alla vacciner har dokumenterats av medicinsk forskning 

och publicerats i ansedda medicinska och vetenskapliga tidskrifter, direkt från början av 

massvaccinationsprogrammen. 

2. Det enda svaret och effekten av alla vacciner är anafylaxisk sensibilisering, ett skadligt immunsvar 

som leder till ökad mottaglighet för vaccinmottagarna för riktade sjukdomar och även för relaterade 

och orelaterade bakterie- och virusinfektioner. Det finns ingen fördel med vaccination. Uttrycket 

https://www.youtube.com/watch?v=mrEKD8zNFXI
https://alignlife.com/articles/immunity/disease-rates-ofvaccinated-vs-unvaccinated-children
http://www.whale.to/vaccines/autoimmune1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code
https://www.youtube.com/watch?v=FGyz177n9Uo
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vaccin "förebyggbart" är falsk reklam. De långsiktiga skadliga vaccineffekterna ligger bakom de 

”moderna sjukdomarna”, såsom cancer, kronisk ohälsa, immunreaktiva, autoimmuna och 

immunsjukdomar. Vacciner är förorenade av kemikalier och biologiska ämnen, som aldrig får 

injiceras i något levande. På djur har de samma skadliga effekter som på människor. 

3. Skadliga effekter av alla vacciner är karaktäristiska men inte specifika för något vaccin. De är 

föremål för det väldefinierade konceptet inom medicin (biologi) som kallas det icke-specifika 

stressyndromet. Det finns inga bättre och inga effektiva vacciner och vidareutveckling av vacciner är 

meningslöst och bör skrotas. Alla massvaccinationsprogram bör överges. 

 

4. Det finns bara en immunitet, den naturliga immuniteten som uppnås genom exponering för 

naturliga infektionssjukdomar. Som ett exempel leder mässling inte bara till en livslång fast 

immunitet mot mässling utan också mot cancer, astma och allergier, som publicerats i medicinska 

forskningstidskrifter. Naturliga infektionssjukdomar är fördelaktiga genom att immunsystemet 

startar och mognar och de representerar också milstolpar för utvecklingen.” 

Uttalande av Dr. Rebecca Carley MD, "Vetenskapligt undantag från vaccination" framlagt för 

kongressen (personligen till rep. Bill Posey) i skriftlig form efter senatens utfrågning om mässling 

2019 (där det var tänkt att läsas av tribunalens domare Sallie Elkordy. Domare Elkordy fick inte 

komma in i hörsalen, endast företrädare för läkemedelsföretaget kunde få tillgång). Uttalandet från 

Dr. Rebecca Carley MD lades ut över hela världen den 2 juni 2019 för International Vaccine Injury 

Awareness Day: SEE Statement 

https://www.brighteon.com/0423daca-611d-4145-88f6-d9ab45b1eca2 

 

SLUTSATS från Dr. Guylaine Lanctot, författare till "The Medical Mafia ": 

~ "Vacciner är det största brottet mot mänskligheten." 

~ "Vacciner förändrar vårt DNA." 

~ "Vaccinering är löjligt". 

Uttalande om 5G / RNA-vaccinationer av Bill Sardi "Ta den mörka tekniken från DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency), dess civila motsvarighet BARDA (Biomedicinsk avancerad 

forskning och utveckling), stealth-ness av nanoteknik, Gates Foundation finansierade" Quantum 

Dot Tatuering "alias" vilddjurets märke "och kombinera det med mikro-nålning som en 

ympningsplattform som är uttänkt från hur ormar injicerar sitt gift i bytet och nanogeler som kan 

ansluta till extern teknik utanför din kropp som smarta telefoner, moln eller andra smarta enheter 

(5G från satelliter), och vad får du?  

Svar: Modernas nya RNA-vaccin mot COVID-19 coronavirus. 

 

"Dr. Carrie Madejs kyliga videoförklaring av vad Moderna går för är värt de 21 minutrarna av din tid. 

Dr. Madej är McDonough, osteopatiskt utbildad internmedicinsk specialist från Georgia. Hennes 

video är en väckarklocka för världen. Det är inte någon sensationell rapportering. Länkar till vad Dr. 

Madej berättar om finns i denna rapport. Dr. Madejs rapport borde få världen att sätta dessa nya 

generationer av RNA / DNA-vacciner på evigt stopp. 

https://www.brighteon.com/0423daca-611d-4145-88f6-d9ab45b1eca2
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Transhumanism 

"Dr Madejs bloddrypande förklaring av Modernas nya vaccin utgör ett mörkt, kyligt ögonblick för 

mänskligheten, en dag utan återkomst. Den har sina rötter i något som heter Transhumanism. 

Transhumanism: Hans ... Livingstone, Davids bästa pris: $ 19,00 Köp Nytt 22,99 USD (per 05:03 EDT - 

Detaljer) 

"Dr Madej säger att vaccintillverkare är upp till mer än att producera antikroppar mot patogena 

bakterier och virus. Mänskligheten går in i att omprogrammera hela vår art, homo sapiens, från vad 

hon kallar version 1.0 till 2.0." Låt mig säga det igen, Modernas vaccin handlar inte enbart om 

förebyggande av infektionssjukdomar. Det är en del av något som kallas transhumanism - där 

tekniken smälter samman och är oskiljaktig från människor. 

”Transhumanism tjänar som skräckfaktor när de, i bakhuvudet på många människor ställer frågan, 

gör de detta COVID-19-vaccin för att avfolka planeten?” Vad ska man göra med 40 miljoner 

arbetslösa amerikaner? 

"USA har nu 40 miljoner arbetslösa. USA inleder 5G-teknik för att driva robotar som kommer att göra 

det återkommande arbetet som nu utförs av amerikanska arbetare. Med robotisering (24/7 arbete, 

inga sjukdagar eller semesterdagar och inga FICA-betalningar för att bidra till Medicare and Social 

Security Trust Funds) kommer USA att kunna ha lägre arbetskraftskostnader än de i Kina där många 

av våra fabriker har avskaffats. 

"Men vad gör vi med våra 40 miljoner arbetslösa arbetare? Garanterade inkomster måste införas på 

ett gigantiskt sätt. Både bank- och statliga myndigheter leker med tanken på en global digital valuta 

där "pengar" kan laddas ner till varje enskild människas bankkort på jorden. 

 

"Avskaffa befolkningen" 

Humans 2.0: Scientific ... Fazale R. Rana med Ke ... Bästa pris: $ 6,51 Köp nya $ 14,70 (från och med 

03:33 EDT - Detaljer)  

 

Men kanske våra överherrar bara kommer till slutsatsen att det finns för många människor i Amerika, 

och världen. Det finns så många "rädda jorden" -grupper som tror att mänskliga befolkningar måste 

avlivas. Idén om att jorden är gud (GAIA) är en av dessa övertygelser. 

"Vi skulle kunna avfärda idén om våra överherrar som bisarr och att det finns en dold agenda för att 

avfolka människorna på jorden, men vi har en man som kämpar för positionen som" rikaste 

människan i världen ", som kommer från en familj genomsyrad av eugenik, som kan finansiera 

tekniker utanför den offentliga finansieringen, och som har uttalat att minskningen av den mänskliga 

befolkningen med 10-15 % är ett möjligt resultat av global immunisering. 

 

"Att lägga till dessa misstankar är en prognos från Deagel.com, en privat militär underrättelsetjänst 

med viss trovärdighet, att det bara kommer att finnas 100 miljoner amerikaner till år 2025 

(nuvarande amerikanska befolkning är 328 miljoner). Ingen förklaring ges för dessa 100 miljoner. 

 

 



47 
 
 
"Transfektion 

"En av de tekniker som används i Moderna-vaccinet är transfektion, allmänt definierad som en 

process för artificiellt införande av nukleinsyror (DNA eller RNA) i celler, med användning av andra 

medel än virala vektorer (bärare). Till exempel planerar genetiker att använda transfektion för att 

eliminera myggor från planeten och därför myggburen sjukdom såsom smittkoppor.  

Vad sägs om människor? 

 

"Hur skulle ett RNA-vaccin fungera?” 

"Jag är inte säker på att Dr. Madej får det helt korrekt när hon säger att Modernas vaccin använder 

RNA för att aktivera ett virus. Jag tror att rätt förståelse är att Modernas vaccin skapar och samma 

virala antigen som ett visst virus likt COVID-19 genererar och producerar det utan att behöva 

inympas med ett försvagat virus eller en viruspartikel som i konventionella vacciner. 

 

"Bioluminescerande" 

"Transhumanism and the ... Shatzer, Jacob Bästa pris: 17,95 $ Köp ny 14,79 $ (per 03:33 EDT - 

Detaljer) 

Dr Madej konstaterar att Modernas vaccin innehåller ett luciferin enzym som inte bara underlättar 

RNA-omprogrammering av ett antigen utan också har bioluminescerande egenskaper (självlysande) 

som kan underlätta en bekräftelse av din vaccination är fungerande, låt oss säga, skanna ditt 

injektionsställe för att "läsa det lysande enzymet, som en streckkod,” förklarar Dr. Madej. 

 

"Redan sålt" 

"Moderna spårar snabbt sitt vaccin. Den amerikanska regeringen rapporteras ha ingått ett avtal på 1 

525 miljarder dollar för 100 miljoner doser av Modernas COVID19-vaccin. 

 

"För kraftfull" 

"MODERNA:s vaccin, om du kan kalla det så, kan vara för kraftfullt. Det uppmuntrar immunsvaret 

och därför planerar Moderna att införa en 3-dosregim för att minska risken för biverkningar." Lyssna 

på Dr. Carrie Madejs varning. Det finns hela experimentella tekniker gömda i Moderna-vaccinet. 

Varje vaccin måste vara säkrare än COVID-19 coronavirus som bara dödar 0,00049 % av den 

mänskliga befolkningen (eller 5 av 10 000), de flesta av dessa fall är personer med sjukligheter såsom 

fetma eller diabetes). 

"Så du behöver inte bläddra tillbaka till toppen av den här artikeln för att hitta länken till Dr. Madejs 

uppvakningsvideoklipp, den är länkad här eller klicka på bilden nedan. 

"Som jag alltid säger till uppfinnarna av dessa Frankenstein-tekniker, "du först." 

 

 



48 
 
 
"Innan du undertecknar ett samtyckesformulär" 

"För en modell för godkännande / vägran att ta vaccin, hjälper dig detta att förstå de risker du tar, 

hjälper dig att behålla dig konfidentiell och kräv att vaccinerande läkare bekräftar sin professionella 

åsikt att vaccinet utgör en mindre risk än viruset, gå till www.Covid19consent.com. 

Källa: https://www.lewrockwell.com/2020/08/no_author/the-vaccinefrom-hell 

 

Uttalande av Dr. Carrie Madej - "Human 2.0? A Wake-Up About COVID19 Vaccine" 

Källa: https://www.bitchute.com/video/Ofm3QnUjcIJT 

Uttalande av vaccinexpert Sandy Lunoe: "COVID-19 vacciner Experiment med fruktansvärda 

konsekvenser?" 

Källa: https://www.bitchute.com/video/xqkcYLlVk3YM 

Uttalande av tribunalens domare Dr. Leonard Coldwell: "COVID HOAX beskriven" 

Källa: https://www.bitchute.com/video/2YCACFoKHPXJ 

 

III. 5G AI / Coronavirus metoder för social kontroll, Folkmord - 

Troligtvis orsakar bevis för irreparabel skada för alla människor, på 

samma sätt ligger i det i strid med artiklarna 6 och 7 i International 

Criminal Code 

 
De anklagade namngivna och namnlösa bryter mot följande bestämmelser i artikel 7 i den 

internationella strafflagen genom att fortsätta att utveckla, tillkännage, förkunna och kriminellt 

genomdriva sitt folkmord på 5G AI / Coronavirus metoden för social kontroll, nämligen: 

 

(a) "Attack riktad mot någon civilbefolkning" betyder en kurs av 

uppförande som involverar multipelt utförande av handlingar som avses i punkt 1 mot någon 

civilbefolkning i enlighet med eller för att främja en stat eller organisationspolitik för att begå en 

sådan attack; 

(b) ”Förintelse” inkluderar avsiktlig tillförsel av livsvillkor, bland annat berövande av tillgång till mat 

och medicin, beräknat för att åstadkomma förstörelse av en del av en befolkning 

(c) förslavning: utövandet av någon eller alla befogenheter som är förknippade med äganderätten 

över en person och inkluderar utövandet av sådan makt i samband med människohandel, särskilt 

kvinnor och barn; 

(d) "Deportering eller tvångsöverföring av befolkning" betyder tvångsförflyttning av de personer som 

berörs av utvisning eller andra tvångshandlingar från det område där de lagligen finns, utan skäl 

tillåten enligt internationell rätt, 

http://www.covid19consent.com/
https://www.lewrockwell.com/2020/08/no_author/the-vaccinefrom-hell
https://www.bitchute.com/video/Ofm3QnUjcIJT
https://www.bitchute.com/video/xqkcYLlVk3YM
https://www.bitchute.com/video/2YCACFoKHPXJ
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(e) "tortyr": avsiktlig tillförsel av allvarlig smärta eller lidande, vare sig det är fysiskt eller psykiskt, till 

en person i förvar eller under den anklagades kontroll; förutom att tortyr inte ska omfatta smärta 

eller lidande som bara härrör från, inneboende i eller tillfälligt till, lagliga sanktioner; 

(f) "Tvångsgraviditet" avser olaglig inneslutning av en kvinna som tvingas göra gravid, med avsikt att 

påverka den etniska sammansättningen av någon befolkning eller genomföra andra allvarliga brott 

mot internationell rätt. Denna definition ska inte på något sätt tolkas som att den påverkar nationell 

lagstiftning om graviditet. 

(g) "förföljelse": avsiktlig och allvarlig berövande av grundläggande rättigheter som strider mot 

internationell rätt på grund av gruppens identitet eller kollektivitet; 

h) ”Brottet mot apartheid” betyder omänskliga handlingar av en karaktär som liknar de som avses i 

punkt 1, begångna inom ramen för ett institutionaliserat system för systematiskt förtryck och 

dominans av en rasgrupp över någon annan rasgrupp eller grupper och begått med avsikt att 

upprätthålla den regimen; 

(i) ”Tvingat till försvinnande av personer”: gripanden, kvarhållande eller bortförande av personer av 

eller med tillstånd, stöd eller medgivande av en stat eller en politisk organisation, följt av vägran att 

erkänna att berövande av frihet eller att ge information om dessa personers öde eller vistelseort, i 

avsikt att avlägsna dem från skyddet av lagen under en längre tid. 

 

De tilltalade pågående brotten mot mänskligheten riktade mot att 

orsaka överhängande och irreparabel skada för alla människor som är 

lika belägna inkluderar och är inte begränsade till: 
 

- nedstängning, 

- karantän; 

- självisolering; 

- social distansering; 

- obligatorisk maskbärning 

- godtycklig och omotiverad nedläggning av företag, utbildning, kultur, transport, jordbruk och 

mänsklig kärna; 

- stängning av skolor, parker, daghem och sociala bekvämligheter; 

- upphörande med tillgång till medicinsk, tandvård, kiropraktik, homeopatisk 

- hörsel, kost och annat stöd för all psykisk sjukdom, blind, döv, funktionshindrade och för barn med 

särskilda behov; 

- stängning av religiösa och andliga sammankomster och tjänster - var som helst 
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Trolig orsak, bevis för överhängande och irreparabel skada på allt och 

alla människor på samma sätt inlämnat av expertvittne Kevin Galalae: 
 

”Bevis för att COVID-19-pandemin är falsk av Kevin Galalae  

Center of Global Consciousness (6 april 2020) 

 

- Silverkula 1 

Nästan ingen dog av Covid-19 enligt den senaste epidemiologiska studien från Kina, som fann en 

futtig dödlighet från bara 0,04 % till 0,12 %, vilket är mycket lägre än säsongsinfluensan, som har en 

dödlighet på cirka 0,1 %. 

Som en anledning till den överskattade dödligheten hos Covid19 misstänker forskarna att initialt 

endast ett fåtal fall registrerades i Wuhan, eftersom sjukdomen förmodligen var symptomfri eller 

mild hos många människor.  

Nu när vi vet att dödligheten för Covid-19 är två gånger lägre än för säsongsinfluensan, varför låser 

våra regeringar oss och förnekar oss de mest grundläggande rättigheterna och friheterna?  

Uppenbarligen inte av medicinska skäl och absolut inte för vårt skydd. 

https://tinyurl.com/ubce8ul 

 

Silverkula 2 

Enligt den senaste europeiska övervakningsrapporten förblir den totala dödligheten i alla länder 

(inklusive Italien) och i alla åldersgrupper hittills inom eller till och med under det normala intervallet. 

Med andra ord finns det inga fler dödsfall i år, i Italien och någon annanstans i Europa, än det var ifjol 

eller något annat år. Det är faktiskt färre dödsfall i år. 

https://tinyurl.com/ttan7hb 

 

–Silverkula 3 

Trots att det är ett av de första länderna som får positiva testresultat och inte har infört någon 

låsning är Japan en av de minst drabbade länderna. Citat: "Även om Japan kanske inte räknar alla 

smittade sjukhusen inte utökat och det har inte skett någon ökning av lunginflammationsfall." 

https://tinyurl.com/y6ge43tx 

 

- Silverkula 4 

Den schweiziska regeringen hävdade att situationen i södra Schweiz (intill Italien) är ”dramatisk”, 

men lokala läkare förnekade detta och sa att allt är normalt. 

https://tinyurl.com/tromnyw 

 

https://tinyurl.com/ubce8ul
https://tinyurl.com/ttan7hb
https://tinyurl.com/y6ge43tx
https://tinyurl.com/tromnyw
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- Silverkula 5 

Dödlighetsprofilen för COVID-19 är fortfarande förbryllande ur en virologisk synvinkel eftersom, till 

skillnad från influensavirus, barn sparas och män drabbas ungefär dubbelt så ofta som kvinnor. Å 

andra sidan motsvarar denna profil den naturliga dödligheten, som är nära noll för barn och nästan 

dubbelt så hög för 75-åriga män som för kvinnor i samma ålder. Med andra ord är dödligheten inom 

normala parametrar och har inget att göra med Covid-19. 

https://tinyurl.com/y5fvawml 

 

- Silverkula 6 

Testet som för närvarande används för att diagnostisera coronavirusinfektioner, det så kallade SARS-

CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit, bör endast användas för forskning och inte för diagnostik 

enligt dess tillverkare. 

Inte konstigt, eftersom studier har det visat sig ge 80 % falska positiva resultat. Med andra ord 

diagnostiserar den felaktigt åtta av tio gånger, vilket innebär att Kalle rörmokare kan göra bättre än 

så. 

https://tinyurl.com/ycxrt5cb 

 

- Silverkula 7 

Professor Sucharit Bhakdi, en världsberömd expert inom medicinsk mikrobiologi, säger att det bara 

är fel och "farligt vilseledande" att skylla det nya coronaviruset för dödsfall, eftersom det finns andra 

viktigare faktorer med i spelet, särskilt befintliga hälsotillstånd och dålig luftkvalitet i kinesiska och 

norra italienska städer. Professor Bhakdi beskriver att de för närvarande diskuterade eller införda 

åtgärderna som ”groteska”, ”värdelösa”, ”självförstörande” och ett ”kollektivt självmord” som 

kommer att förkorta de äldres livslängd och inte bör accepteras av samhället. Med andra ord är det 

karantänåtgärderna, den dåliga luften och de äldres dåliga hälsa som dödar människor, inte den så 

kallade pandemin. Och hans expertutlåtande stöds av statistiken: 

https://tinyurl.com/rhlernt 

 

Silverkula 8 

En modell från Imperial College London förutspådde mellan 250 000 och 500 000 dödsfall i 

Storbritannien "från" Covid-19, men författarna till studien har nu medgett att många av dessa 

dödsfall inte skulle vara ett tillägg till, utan snarare en del av den normala årliga dödligheten, som i 

Storbritannien är cirka 600 000 personer per år. Med andra ord skulle överdödligheten förbli låg. 

https://tinyurl.com/rupd68h 

 

- Silverkula 9 

En ny fransk studie i Journal of Antimicrobial Agents, med titeln SARSCoV-2: rädsla kontra data, drar 

slutsatsen att "problemet med SARS-CoV-2 är överskattat", eftersom "dödligheten för SARS-CoV-2 

https://tinyurl.com/y5fvawml
https://tinyurl.com/ycxrt5cb
https://tinyurl.com/rhlernt
https://tinyurl.com/rupd68h
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inte är signifikant annorlunda från det för vanliga coronaviruset som identifierats vid studiesjukhuset 

i Frankrike”. 

https://tinyurl.com/y5vxt34w 

 

- Silverkula 10 

Storbritannien har tagit bort Covid19 från den officiella listan över infektionssjukdomar med höga 

konsekvenser (HCID) och uppgav att dödligheten är ”låg totalt sett”. 

https://tinyurl.com/wsuwo2a 

 

- Silverkula 11 

Direktören för tyska National Health Institute (RKI) medgav att de räknar alla testpositiva dödsfall, 

oavsett den faktiska dödsorsaken, som ”dödsfall med coronavirus”. Den avlidnes medelålder är 82 år, 

de flesta med allvarliga förutsättningar. Som i de flesta andra länder är överdödligheten på grund av 

Covid19 sannolikt nära noll i Tyskland. 

https://tinyurl.com/ub3cjqp 

 

- Silverkula 12 

Presidenten för World Doctors Federation, Frank Ulrich Montgomery, hävdar att låsningsåtgärder 

som i Italien är "orimliga" och "kontraproduktiva" och bör upphävas. 

https://tinyurl.com/yyurpg6v 

 

- Silverkula 13 

Tysk professor Karin Moelling, tidigare ordförande för medicinsk virologi vid universitetet i Zürich, 

uppgav i en intervju att Covid19 är ”inget mördarvirus” och att ”paniken måste få ett slut”. 

https://tinyurl.com/usm9cts 

 

- Silverkula 14 

Den tyska immunologen och toxikologen, professor Stefan Hockertz, förklarar i en radiointervju att 

Covid19 inte är farligare än influensa (förkylning), men att den helt enkelt observeras mycket 

närmare. Farligare än viruset är rädslan och paniken som skapas av media och den ”auktoritära 

reaktionen” från många regeringar. Professor Hockertz konstaterar också att de flesta så kallade 

"coronadödsfall" i själva verket har dött av andra orsaker samtidigt som de testat positivt för 

coronaviruset. Hockertz tror att upp till tio gånger fler personer än rapporterat hade redan Covid19, 

men man märkte ingenting eller väldigt lite. 

Förbjuden video på YouTube - https://tinyurl.com/yx3b5awx 

 

https://tinyurl.com/y5vxt34w
https://tinyurl.com/wsuwo2a
https://tinyurl.com/ub3cjqp
https://tinyurl.com/yyurpg6v
https://tinyurl.com/usm9cts
https://tinyurl.com/yx3b5awx
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- Silverkula 15 

 

Den argentinska virologen och biokemisten Pablo Goldschmidt förklarar att Covid19 inte är farligare 

än en förkylning eller influensa. Det är till och med möjligt att Covid19-viruset cirkulerade redan 

tidigare år, men upptäcktes inte eftersom ingen letade efter det. Dr. Goldschmidt talar om en ”global 

terror” skapad av media och politik. Varje år, säger han, dör tre miljoner nyfödda över hela världen 

och 50 000 vuxna enbart i USA av lunginflammation. 

https://tinyurl.com/u26xqo6 

 

- Silverkula 16 

Professor Martin Exner, chef för Institutet för hygien vid universitetet i Bonn, förklarar i en intervju 

varför hälso- och sjukvårdspersonal för närvarande är under press, även om antalet patienter i 

Tyskland hittills knappast har ökat: Å ena sidan, läkare och sjuksköterskor som har testat positivt 

måste sättas i karantän och är ofta svåra att ersätta. Å andra sidan kan sjuksköterskor från 

grannländerna, som tillhandahåller en viktig del av vården, för närvarande inte komma in i landet på 

grund av stängda gränser. 

https://tinyurl.com/rbn3n34 

 

- Silverkula 17 

Professor Julian Nida-Ruemelin, tidigare tysk statsminister för Kultur och professor i etik, påpekar att 

Covid19 inte utgör någon risk för den friska befolkningen och att extrema åtgärder som 

utegångsförbud därför inte är motiverade. 

https://tinyurl.com/scgkhyw 

 

- Silverkula 18 

Med hjälp av data från kryssningsfartyget Diamond Princess visade Stanford-professor John Ioannidis 

att den ålderskorrigerade dödligheten hos Covid19 ligger mellan 0,025 % och 0,625 %, dvs inom 

området för stark förkylning eller influensa. Dessutom visade en japansk studie att av alla testpositiva 

passagerare, och trots den höga medelåldern, förblev 48 % helt symptomfri; även bland 80-89-

åringarna förblev 48 % symptomfria, medan det var 70-79-åringar som var häpnadsväckande 60 % 

som inte utvecklade några symtom alls. Detta väcker igen frågan om de redan existerande 

sjukdomarna kanske inte är en viktigare faktor än själva viruset. 

https://tinyurl.com/th2fjq2 

 

- Silverkula 19 

De senaste amerikanska uppgifterna från den 25 mars visar ett minskande antal influensaliknande 

sjukdomar i hela landet, vars frekvens nu ligger långt under flerårsgenomsnittet. Regeringens 

åtgärder kan uteslutas som en anledning till detta, eftersom de har varit i kraft i mindre än en vecka. 

https://healthweather.us/ 

 

https://tinyurl.com/u26xqo6
https://tinyurl.com/rbn3n34
https://tinyurl.com/scgkhyw
https://tinyurl.com/th2fjq2
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- Silverkula 20 

Den senaste influensarapporten från tyska Robert Koch-institutet den 24 mars dokumenterar en 

"landsomfattande minskning av aktiviteten vid akuta luftvägssjukdomar": Antalet influensaliknande 

sjukdomar och antalet sjukhusvistelser orsakade av dem är under nivån från tidigare år fortsätter för 

närvarande att minska. RKI fortsätter: "Ökningen av antalet läkarbesök kan för närvarande inte 

förklaras vare sig av influensavirus som cirkulerar i befolkningen eller av SARS-CoV-2." 

https://tinyurl.com/y5zalwqo 

 

- Silverkula 21 

STORBRITANNIEN: Författarna till British Imperial College-studien, som förutspådde upp till 500 000 

dödsfall, minskade återigen sina prognoser. Efter att ha erkänt att en stor andel av testpositiva 

dödsfall är en del av normal dödlighet, säger de nu att toppen av sjukdomen redan kan uppnås om 

två till tre veckor. 

https://tinyurl.com/y3ehcp8p 

 

- Silverkula 22 

Storbritannien: British Guardian rapporterade i februari 2019 att även i generellt svag 

influensasäsong 2018/2019 fanns det inte mer än 2180 influensarelaterade intagningar till 

intensivvårdsavdelningar i Storbritannien. 

https://tinyurl.com/y6qeud87 

 

- Silverkula 23 

I Schweiz är överdödligheten på grund av Covid19 uppenbarligen fortfarande noll. Det senaste 

”dödliga offret” som presenterades av media är en 100-årig kvinna. Ändå fortsätter den schweiziska 

regeringen att skärpa sina restriktiva åtgärder. 

https://tinyurl.com/y4rpg9l2 

 

- Silverkula 24 

Sverige har hittills följt den mest liberala strategin för att hantera Covid19, som bygger på två 

principer: Riskgrupper skyddas och personer med influensasymtom stannar hemma. "Om du följer 

dessa två regler finns det inget behov av ytterligare åtgärder, vars effekt ändå bara är marginell", 

säger epidemiologchef Anders Tegnell. Det sociala och ekonomiska livet kommer att fortsätta 

normalt. Den stora rusningen till sjukhus har hittills inte skett, sa Tegnell. 

https://tinyurl.com/y6z2k7b8 

 

- Silverkula 25 

Den senaste europeiska övervakningsrapporten om total dödlighet visar fortfarande normala eller 

under genomsnittliga värden i alla länder och alla åldersgrupper, men nu med ett undantag: i 

https://tinyurl.com/y5zalwqo
https://tinyurl.com/y3ehcp8p
https://tinyurl.com/y6qeud87
https://tinyurl.com/y4rpg9l2
https://tinyurl.com/y6z2k7b8
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åldersgruppen 65+ i Italien förutses en för närvarande ökad total dödlighet (sk fördröjningsjusterad z-

poäng), vilket dock fortfarande ligger under influensavågarnas värden för 2017 och 2018. 

https://tinyurl.com/y2xpxbld 

 

Silverkula 26 

Enligt de senaste uppgifterna som publicerats av det italienska hälsoministeriet, den totala 

dödligheten är nu betydligt högre i alla åldersgrupper över 65 år, efter att ha varit under 

genomsnittet på grund av den milda vintern. Fram till den 14 mars var den totala dödligheten 

fortfarande under influensasäsongen 2016/2017, men kan redan ha överskridit den under tiden. Det 

mesta av denna överdödlighet kommer för närvarande från norra Italien. Den exakta rollen för 

Covid19, jämfört med andra faktorer som panik, vårdkollaps och själva nedstängningen, är dock ännu 

inte klar. 

https://tinyurl.com/yyuxvlm7 

 

- Silverkula 27 

USA: Forskare Stephen McIntyre har utvärderat de officiella uppgifterna om dödsfall från 

lunginflammation i USA. Det finns vanligtvis mellan 3 000 och 5 500 dödsfall per vecka och därmed 

betydligt fler än de nuvarande siffrorna för Covid19. Det totala antalet dödsfall i USA är mellan 50 

000 och 60 000 per vecka. (Obs: I diagrammet nedan har de senaste siffrorna för mars 2020 ännu 

inte uppdaterats helt, så kurvan sjunker). 

 

- Silverkula 28 

Den tyska forskaren Dr. Richard Capek hävdar i en kvantitativ analys att "Corona-epidemin" i själva 

verket är en "testepidemi". Capek visar att även om antalet test har ökat exponentiellt har andelen 

infektioner förblivit stabil och dödligheten minskat, vilket talar mot en exponentiell spridning av 

själva viruset. 

https://coronadaten.wordpress.com/ 

 

- Silverkula 29 

De två Stanford-professorerna i medicin, Dr. Eran Bendavid och Dr. Jay Bhattacharya, förklarar i en 

artikel (Paywall) att dödligheten hos Covid19 är överskattad av flera storleksordningar och 

förmodligen till och med i Italien bara på 0,01 % till 0,06 % och alltså lägre än influensa. Anledningen 

till denna överskattning är det kraftigt underskattade antalet personer som redan har smittats (utan 

symtom). Som ett exempel nämns det fullständigt testade italienska samhället Vo, som visade 50 till 

75 % symptomfria testpositiva personer. 

https://tinyurl.com/tph3lyu 

 

- Silverkula 30 

En ny studie från University of Oxford drar slutsatsen att Covid19 redan kan ha funnits i 

Storbritannien sedan januari 2020 och att hälften av befolkningen redan kan vara infekterad och 

https://tinyurl.com/y2xpxbld
https://tinyurl.com/yyuxvlm7
https://coronadaten.wordpress.com/
https://tinyurl.com/tph3lyu
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därmed immuniserad, med de flesta människor som upplever inga eller bara milda symtom. Detta 

skulle innebära att endast en av tusen människor skulle behöva bli på sjukhus för Covid19. De 30 

silverkulorna jag hittills har listat är arbetet med en schweizisk läkare som publicerade sitt arbete 

anonymt här: https://tinyurl.com/r7o78lw 

Eftersom jag inte vill ha äran för hans fantastiska arbete säger jag detta tydligt här. 

https://tinyurl.com/vlhosu7 

 

- Silverkula 31 

Vitt olika infektioner och dödligheter förråder politiska motiv och trotsar virusens kända beteende. 

Det är misstänkt bekvämt att nationerna med de högsta åldersbördorna, de mest underfinansierade 

pensionsplanerna och de högsta medelåldrarna - trots att de också har de bästa medicinska 

tjänsterna, levnadsstandarden och saniteten - borde ha oändligt högre infektions- och dödsnivåer än 

fattiga länder, med eländiga medicinska system och dålig sanitet, men med unga befolkningar och 

inga pensionsplaner. COVID-19 beter sig enligt nationernas olika politiska mål och inte enligt med 

patogeners biologiska lagar. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

- Silverkula 32 

Hela vetenskapssamhället i världen arbetar påstås det för att försöka förstå coronaviruset, men tre 

månader senare och fortfarande kan ingen medicinsk myndighet svara på de grundläggande frågorna 

om huruvida viruset är luftburet eller inte, hur länge en smittad person är smittsam, vilken 

inkubationstiden är, eller huruvida eller om en asymptomatisk person är smittsam eller inte och i så 

fall när och hur länge. Istället för att få tydliga svar på enkla vetenskapliga frågor som det inte borde 

ta mer än några dagar eller veckor att svara på, finns det bara osäker, motstridande och förvirrande 

information från de högsta medicinska myndigheterna i nationalstaterna och från WHO, världens 

högsta medicinska myndighet. Uppenbarligen är det officiella målet att skapa ångest, förvirring och 

rädsla för att manipulera allmänheten för att acceptera förebyggande åtgärder som inte ger någon 

mening. Ändå testar dessa forskare som inte kan svara på de mest grundläggande frågorna om detta 

virus redan vacciner utan att först ha utfört säkerhetstester på djur. 

https://tinyurl.com/y6meyffv 

 

Silverkula 33 

Tre miljarder människor lever i fattigdom runt om i världen och cirka 70 miljoner fördrivna 

invandrare är trängda i tält och oro i olika delar av världen, men ingen av dem har blivit sjuka med 

COVID-19. Å andra sidan har mer än 200 rika och kända människor, från filmstjärnor till idrottare och 

från miljardärer till statschefer, tillsammans med några utvalda kungligheter, som påstås ha fått 

coronaviruset. Om detta inte är konstigt nog, tänk då på att av dessa cirka 200 rika och kända 

människor har ingen utvecklat mer än några få milda symtom och många är asymptomatiska. Om det 

fanns någon sanning i de officiella förklaringarna måste vi dra slutsatsen att COVID-19 är världens 

mest diskriminerande virus som är ute efter att få de rika och mäktiga samtidigt som de fattigaste av 

de fattiga sparas. Det är uppenbart att denna konstighet bara kan vara resultatet av en 

https://tinyurl.com/r7o78lw
https://tinyurl.com/vlhosu7
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://tinyurl.com/y6meyffv
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mediekampanj som drivs av politiska och geopolitiska befogenheter och inte har något att göra med 

faktiska fakta, med biologi eller naturlagar? 

https://tinyurl.com/y56vz534 

 

- Silverkula 34 

Data från Wuhan visar tydligt att inga barn, inga tonåringar och inga ungdomar har varit på sjukhus 

eller dött av coronaviruset, vilket dödade bara gamla och sjuka människor. Detsamma bekräftades av 

tidiga data från Italien, där viruset påstås ha utvecklats till en epidemi först på den europeiska 

kontinenten. Västerländska myndigheter tyckte dock inte om dessa uppgifter, eftersom det hindrade 

dem från att skrämma de unga till permanent och veckolång hemarrest. Som ett resultat härav, så 

snart rapporter om olydiga ungdomar började övertala yngre och yngre människor engagera sig i 

coronaviruset. Man kan därför dra slutsatsen att denna pandemi befinner sig under kontroll av 

regeringar och inte av naturen. Under 2000-talet beter sig virus som politiker dikterar och inte som 

Gud befaller. 

https://tinyurl.com/sbufquz 

 

- Silverkula 35 

Regler som inte har någon medicinsk mening alls och som verkligen strider mot medicinsk vetenskap 

informerar politiken, som påstås baseras på råd från de bästa medicinska experterna. Covid-19 är 

inte luftburet, men alla tvingas stanna inomhus dygnet runt under veckor i rad och utan tydligt slut i 

sikte, berövad på solljus och rörelse, de grundläggande pelarna för god hälsa. Regler för social 

distansering dikterar att människor ska hålla sig två meter från varandra, men ändå är de platser där 

det är bäst mellanmänskligt avstånd, nämligen parker och rekreationsområden begränsade, och de 

som försöker komma åt dem får böter. Ju hårdare regeringar försöker rättfärdiga sådana åtgärder, 

desto mer löjliga ser de ut och desto strängare begränsningarna blir, blir det att fråga om de som styr 

oss har tappat sitt förnuft. Men i stället för att tillhandahålla mentalvårdstjänster till dem som styr 

oss förbereder WHO, det medicinska samfundet, för den epidemi av psykiska problem som 

karantänen kommer att förorsaka. 

https://tinyurl.com/y2hjmxcx 

 

- Silverkula 36 

Sjukhus stängs och medicinsk personal placeras i karantän för att skapa falska brister och en falsk kris 

i det medicinska systemet som berövar kritiskt sjuka människor den vård de behöver och leder till 

onödig död. Död genom förnekande av medicinsk vård på grund av falskt skapad brist på 

sjukhussängar och medicinsk personal är verkligheten skapad av just de regeringar och myndigheter 

som anförtrotts att bevara vår hälsa och våra liv i Italien, Spanien, Rumänien och på andra håll i 

Europa och runt om i världen. 

https://tinyurl.com/tnh8no2 och https://tinyurl.com/y5dcucp7 

 

 

https://tinyurl.com/y56vz534
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- Silverkula 37 

Alla europeiska regeringar har föreskrivit att de gamla måste isoleras och stanna inomhus 24 timmar 

om dygnet för att skydda dem mot infektion och att alla andra, men de som är i viktiga tjänster, 

måste arbeta hemifrån, trots att de vet att en stillasittande livsstil är ansvarig för mer dödsfall än 

nästan allt annat. Under förevändningen av att skydda äldre, vars pensioner och medicinska 

kostnader regeringarna inte längre kan betala, har experterna beslutat att införa en begränsning av 

människors rörelse som är känd för att ha de värsta konsekvenserna för människors hälsa och leder 

till för tidig död. 

Regeringar har med andra ord beslutat att i förtid döda de gamla genom att förneka dem just de 

element som håller dem vid liv. Och det är det bästa medicinska rådet som tillhandahålls av Europas 

experter och lagstiftare i akuträtt av Europas politiker. Behöver jag säga eutanasi? 

https://tinyurl.com/ybzfq2oj 

 

- Silverkula 38 

I det ögonblick som Kinas president, Xi Jinping, beslutade att skicka det kinesiska folket tillbaka till 

arbetet för att rädda ekonomin, stoppade pandemin mirakulöst. Självklart hade Kina spelat sin roll i 

den pandemiska charaden, nämligen att tjäna som en förebild för väst att efterlikna om den ska 

vinna striden mot coronaviruset. Utan Kinas "seger" och Italiens "misslyckande" kunde väst inte 

rättfärdiga att återkalla alla sina medborgares rättigheter och friheter. Kina agerade som en i 

charaden, Italien agerade som två, och resten av Europa och USA agerade som tre. Naturligtvis slutar 

den verkliga pandemier inte när en president förordar att alla människor måste återvända till jobbet. 

https://tinyurl.com/yxwwtyy9 

 

- Silverkula 39 

Sedan pandemin började i Wuhan, Kina, var det uppenbart att den viktigaste medicintekniska 

utrustningen är en mekanisk ventilator och att Kina inte hade tillräckligt och var tvungen att köpa en 

del från väst trots att de var en stor producent. Ändå har inget land i väst eller någon annanstans 

påskyndat ventilationsproduktionen även om USA hade en simulering för en coronaviruspandemi tre 

månader före den faktiska händelsen och borde ha förutsett det uppenbara? Varför? Den enda 

logiska förklaringen är att regeringar vet att pandemin är falsk och därför är behovet av ventilatorer 

falska. Tre månader senare och mitt i en falsk pandemi har både Europa och USA påstått mobiliserat 

industrin för att producera fler ventilatorer, men kommer de att levereras i tid eller när pandemin 

plötsligt är över? Under tiden säger Kina att efterfrågan på ventilatorer är tio gånger högre än den 

var före pandemin. 

https://tinyurl.com/rcq6nyv 

 

- Silverkula 40 

Alla europeiska länder har utfärdat order som förbjuder sjukhus och medicinsk personal att lämna ut 

information om antalet coronaviruspatienter. Varför? Särskilt när västvärlden har kritiserat Kina för 

att censurera sin medicinska personal och för att inte tala om sin infektion och dödlighet? Varför 

https://tinyurl.com/ybzfq2oj
https://tinyurl.com/yxwwtyy9
https://tinyurl.com/rcq6nyv
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skulle Europa införa ännu mer drakoniska censurregler på sina läkare än till och med Kina? Svaret kan 

bara vara ett, nämligen att kontrollera berättelsen, att tillhandahålla falska uppgifter och att 

förhindra någon från att bestrida giltigheten av de officiella uppgifterna, som alla är tillverkade. 

https://tinyurl.com/vd5tz95 

 

- Silverkula 41 

Dödsfall är väldigt annorlunda även mellan länder som har identiska demografiska strukturer och 

medicinska system, som Tyskland och Italien. Tyskland har 57 695 infektioner men endast 433 

dödsfall  (0,8 %) medan Italien har 92 472 infektioner och 10 023 dödsfall (11 % dödsfall). De 

förrädiska medierna tillskriver detta mer testning i Tyskland, till exempel i den här artikeln: 

https://tinyurl.com/y4dffnao 

Men verkligheten är motsatt, nämligen att Italien har gjort mycket mer coronavirustester per capita 

än Tyskland, nästan dubbelt så många, som uppgifterna visar: 

https://tinyurl.com/ycpvxc94 

 

Den sanna förklaringen är enkel. Eftersom Tyskland är tillräckligt rikt för att fortfarande kunna stödja 

sina pensionärer, medan Italien och Spanien inte är det. Italien och Spanien avlivar sina äldre medan 

Tyskland inte gör det. 

 

- Silverkula 42 

Även om befolkningen är anmärkningsvärt undergiven och förblir i isolering hemma, gatorna är 

övergivna, alla företag stängda och parker utanför gränserna, fortsätter regeringarna att förstärka 

sina begränsningar, vilket visar att de åtgärder som regeringar vidtar i skydd för att förhindra 

spridning av pandemin och har absolut ingenting att göra med människors svar och beteende, och 

motiveras enbart av befintliga planer för att upphäva alla grundläggande rättigheter och friheter av 

skäl som ännu inte har avslöjats. 

https://tinyurl.com/y3zjfqwn 

 

- Silverkula 43 

Även om Europa har befunnit sig i total karantän under flera veckor fortsätter antalet infektioner att 

öka exponentiellt med matematisk precision och i en alarmerande takt, vilket bara kan förklaras med 

falsk rapportering. Uppenbarligen sminkar regeringarna antalet infektioner och dödsfall som det 

passar deras politiska agenda. Inte överraskande är att det enda europeiska land som har beslutat att 

inte stänga av sin ekonomi och låsa in sitt folk i sina hem för att förhindra spridningen av pandemin, 

nämligen Sverige, registrerar knappast några nya infektioner och dödsfall, vilket bevisar att pandemin 

är en fiktion. 

https://tinyurl.com/rfgrkd8 

 

https://tinyurl.com/vd5tz95
https://tinyurl.com/y4dffnao
https://tinyurl.com/ycpvxc94
https://tinyurl.com/y3zjfqwn
https://tinyurl.com/rfgrkd8
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- Silverkula 44 

Världens mest respekterade virologer och epidemiologer kallar de nuvarande COVID-19-åtgärderna 

galna, skadliga och helt skilda från medicinsk vetenskap. Detta väcker frågan, vars medicinska råd 

informerar den nuvarande politiken om världens främsta experter säger med en röst att 

karantänåtgärder absolut inte är nödvändiga och faktiskt är galen. 

https://tinyurl.com/y3ntty8b 

 

- Silverkula 45 

När det politiska ledarskapet inte följer coronavirusbedrägeriet finns det ingen coronaviruspandemi. 

Vitryssland är det perfekta exemplet på det. Dess president, Alexander Lukashenko, har de bästa 

medicinska råden till att förebygga virusinfektioner: bastu och vodka. Antingen fungerar hans 

medicinska råd mycket bättre än några karantänåtgärder eller så produceras det exploderande 

antalet COVID-19-infektioner som rapporterats någon annanstans. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Belarus 

 

Som Googles COVID-19 Community Mobility Report visar har befolkningen i Vitryssland inte 

förändrat något av sina rörlighetsmönster eftersom regeringen inte har infört några restriktioner alls, 

men trots detta finns det inga COVID-19-infektioner att tala om. 

https://tinyurl.com/yxjtkz7b 

 

Silverkula 46 

Antingen är det de höga tjänstemännen som kommer med de senaste begränsningarna som är 

avsedda att förhindra spridningen av coronaviruspandemin mentalt efterblivna eller så har de dolda 

mål. Du bestämmer. 

Artikel 12, punkt 3, i den senaste militära förordningen säger: "Förbudet mot rörlighet för människor 

i en grupp på mer än 3 gäller uteslutande fotgängartrafik." Med andra ord anser regeringen att det är 

säkert att ha en bil eller minibuss full av människor, men osäkert för mer än tre personer att gå ner 

för gatan tillsammans. I sin vishet har regeringen också beslutat att stänga alla parker, stora som små 

för att förhindra spridning av viruset. Det är inte säkert för människor att gå i en park även om de 

håller två eller tio eller tjugo meter ifrån varandra, men det är säkert för fem personer att köra 

tillsammans i en bil axel mot axel. Naturligtvis har dessa beslut ingen medicinsk mening alls, men de 

är perfekta för miljön, eftersom de säkerställer att en bil transporterar så många människor som 

möjligt till jobbet, men att ingen kan använda en bil för att köra till en park, vilket inte är en viktig 

aktivitet i kristid (vare sig det är verkligt eller uppfunnit). 

Det är därför tydligt att hållbarhetsagendan och inte minst människors hälsa som informerar 

karantänrestriktionerna. Annars måste vi dra slutsatsen att vi styrs av mentalt efterblivna. 

https://tinyurl.com/rahrhvt 

 

https://tinyurl.com/y3ntty8b
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Belarus
https://tinyurl.com/yxjtkz7b
https://tinyurl.com/rahrhvt


61 
 
 
 

- Silverkula 47 

Ingen luftburen överföring för COVID-19 enligt den senaste vetenskapen och den högsta medicinska 

myndigheten på planeten, WHO. Ändå ser vi ingen lättnad i karantän-, isolerings- och sociala 

distanseringsåtgärder som vidtas av regeringar, åtgärder som endast indikeras för patogener som 

överförs genom luft. Tvärtom blir åtgärderna mer radikala från dag till dag, vilket visar på att våra 

regeringar inte agerar i enlighet med medicinsk vetenskap utan politiska, geopolitiska och med 

miljömässiga mål. Även om de nuvarande åtgärderna är specifika för luftburna patogener och har 

katastrofala ekonomiska, sociala och till och med medicinska konsekvenser om de fortsätter länge, 

genomdriver våra regeringar de strängaste karantänåtgärder och att tillverka infektionsantalet 

genom falska, felaktiga tester eller till och med inga tester alls. 

https://tinyurl.com/y6rmrqhb 

 

- Silverkula 48 

COVID-19-viruset har orsakat tio gånger färre infektioner globalt än den vanliga influensan orsakar 

årligen bara i USA. COVID-19-viruset har orsakat tre gånger färre dödsfall globalt än den vanliga 

influensan orsakar årligen bara i USA. Genom att jämföra coronaviruset med vanlig influensa i global 

skala med de nuvarande siffrorna finner vi att det orsakar bara 0,1 % av alla infektioner (500 000 mot 

500 miljoner) och bara 4,6 % av dödsfallen (23 000 mot 500 000) orsakade av den vanliga influensan. 

Det är med andra ord ett ganska ofarligt virus. Och vi når fram till dessa siffror genom att ta det 

officiella antalet COVID-19-infektioner och dödsfall till ett nominellt värde trots att vi nu vet att dessa 

siffror dras ur en hatt. I detta fall kan vi bara dra slutsatsen att antingen har våra ledare blivit helt 

galna eller har de andra mål och använder ett relativt ofarligt virus och en falsk pandemi för att 

vända världen upp och ner. 

https://tinyurl.com/t7ol5vp 

 

- Silverkula 49 

Vi får höra att coronaviruset har en inkubationstid på två veckor, under vilken den infekterade 

personen förblir asymptomatisk men är smittsam. Vi får också veta att det tar två veckor att 

återhämta sig efter det, den tid då den smittade personen är mycket smittsam. Och senast får vi veta 

att det tar ytterligare två veckor innan den smittade personen inte längre är ett hot mot andra. Prins 

Charles gjorde dock på en vecka vad för resten av oss tar 6 veckor. Antingen har prins Charles 

superkrafter (kanske på grund av sina ytterst stora öron) eller så ljuger systemet om allt som har med 

denna falska pandemi att göra. Det är de enda två logiska förklaringarna. 

https://tinyurl.com/w8mwqmg 

 

- Silverkula 50 

Ingen utom centralkommandot vet hur många COVID-19-patienter det finns i landet. Och det 

centrala kommandot säger till ingen om denna information, inte ens den militära personalen som 

ansvarar för de olika regionerna i landet. 

https://tinyurl.com/y6rmrqhb
https://tinyurl.com/t7ol5vp
https://tinyurl.com/w8mwqmg
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Det centrala kommandot berättar för ingen om denna information eftersom det inte finns några 

COVID-19-patienter förutom de vanliga influensa patienterna som avsiktligt diagnostiseras felaktigt 

som COVID-19-patienter med falska testsatser. Och eftersom alla läkare och alla sjukhus är försatta 

med munkorg av stränga sekretessbestämmelser som utfärdats enligt militära förordningar och 

tillämpas med flera år i fängelse, kan ingen självständigt samla in denna information för att få reda på 

sanningen. På det sättet kan ingen utmana den officiella berättelsen, som har den nästan omöjliga 

uppgiften att skapa och upprätthålla intrycket av en pandemi som är tillräckligt lång för att uppnå 

FN:s hållbarhetsmål oavsett död, smärta och lidande som orsakats för miljarder. 

Bevisen i artikeln nedan kommer från en rumänsk militär hög tjänsteman, men samma metod 

tillämpas i hela västvärlden. 

https://tinyurl.com/y58nvob2 

 

- Silverkula 51 

Öppet brev från professor Sucharit Bhakdi till Tysklands kansler Dr. Angela Merkel 

https://tinyurl.com/y32cmxdk 

Det öppna brevet från professor Sucharit Bhakdi till kansler Angela Merkel finns nu på tyska, 

engelska, franska, spanska, ryska, turkiska, nederländska och estniska, andra språk kommer att följa. 

https://tinyurl.com/vre63qj 

 

- Silverkula 52 

Den italienska mikrobiologen Maria Rita Gismondo uppmanar den italienska regeringen att sluta 

kommunicera det dagliga antalet "coronapositiva" eftersom dessa siffror är "falska" och sätter 

befolkningen i onödig panik. Antalet test-positiva beror väldigt mycket på typ och antal tester och 

säger ingenting om hälsotillståndet. 

https://tinyurl.com/qptnlhh 

 

- Silverkula 53 

De senaste uppgifterna från tyska Robert Koch Institute visar att ökningen av testpositiva personer är 

proportionell mot ökningen i antalet tester, dvs. i procent är den ungefär densamma. Detta kan tyda 

på att ökningen av antalet fall främst beror på en ökning av antalet tester och inte på grund av en 

pågående epidemi. 

https://tinyurl.com/vw7asuk 

 

- Silverkula 54 

I Tyskland kan vissa kliniker inte längre ta emot patienter - inte för att det finns för många patienter 

eller för få sängar, utan för att vårdpersonalen har testat positivt, även om de i de flesta fall knappt 

visar några symtom. Detta fall illustrerar igen hur och varför hälso- och sjukvårdssystemen blir 

förlamade. 

https://tinyurl.com/y58nvob2
https://tinyurl.com/y32cmxdk
https://tinyurl.com/vre63qj
https://tinyurl.com/qptnlhh
https://tinyurl.com/vw7asuk
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https://tinyurl.com/uo8j5fp 

 

- Silverkula 55 

I ett tyskt äldre- och vårdhem för personer med avancerad demens, har 15 test-positiva människor 

dött. Men "överraskande många har dött utan att visa symtom på corona." En tysk medicinsk 

specialist informerar oss: ”Ur min medicinska synpunkt finns det vissa bevis för att en del av dessa 

människor kan ha dött till följd av de vidtagna åtgärderna. Människor med demens kommer in i hög 

stress när stora förändringar görs i deras vardag: isolering, ingen fysisk kontakt, eventuellt övertäckt 

personal.” Ändå räknas de avlidna som ”coronadödsfall” i tysk och internationell statistik. I samband 

med ”coronakrisen” är det nu också möjligt att dö av en sjukdom utan att ens ha symtomen. 

https://tinyurl.com/y65njoo3 

 

- Silverkula 56 

Professor Gérard Krause, chef för avdelningen för epidemiologi vid det tyska Helmholtz-centret för 

infektionsforskning, varnar för den tyska offentliga TV-sändningen ZDF att anti-corona åtgärder "kan 

leda till fler dödsfall än själva viruset". 

https://tinyurl.com/taako2v 

 

- Silverkula 57 

Olika medier rapporterade att mer än 50 läkare i Italien redan har dött "under coronakrisen", som 

soldater i en strid. En blick på motsvarande lista visar dock att de flesta av de avlidna är pensionerade 

läkare av olika slag, inklusive 90-åriga psykiatriker och barnläkare, varav många kan ha dött av 

naturliga orsaker. 

https://tinyurl.com/yy6ceeyo 

 

- Silverkula 58 

En omfattande undersökning på Island visade att 50 % av alla testpositiva personer visade "inga 

symtom" alls, medan de andra 50 % mestadels uppvisade "mycket måttliga förkylningsliknande 

symtom". Enligt isländska data ligger dödligheten för Covid19 i promilleområdet, dvs. i 

influensaområdet eller lägre. Av de två testpositiva dödsfallen var en "turist med ovanliga symtom". 

https://tinyurl.com/rjmkutb 

https://tinyurl.com/t8ocbjn 

 

- Silverkula 59 

I flera länder finns det ökande bevis i förhållande till Covid19 att "behandling kan vara värre än 

sjukdomen". Å ena sidan finns risken för så kallade nosokomiella infektioner, det vill säga infektioner 

som patienten, som bara kan vara lätt sjuk, förvärvat på sjukhus. Det uppskattas att det finns cirka 

https://tinyurl.com/uo8j5fp
https://tinyurl.com/y65njoo3
https://tinyurl.com/taako2v
https://tinyurl.com/yy6ceeyo
https://tinyurl.com/rjmkutb
https://tinyurl.com/t8ocbjn
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2,5 miljoner nosokomiella infektioner och 50 000 dödsfall per år i Europa. Även på tyska 

intensivvårdsavdelningar får cirka 15 % av patienterna en nosokomiell infektion, inklusive 

lunginflammation vid artificiell andning. Det finns också problem med alltmer antibiotikaresistenta 

bakterier på sjukhus. En annan aspekt är de säkert de välmenande men ibland mycket aggressiva 

behandlingsmetoderna som i allt högre grad används för Covid19-patienter. Dessa innefattar särskilt 

administrering av steroider, antibiotika och antivirala läkemedel (eller en kombination därav). Redan 

vid behandling av SARS-1-patienter har det visat sig att resultatet med sådan behandling ofta var 

sämre och mer dödlig än utan sådan behandling. 

https://tinyurl.com/rmpnte2 

 

- Silverkula 60 

Dr Richard Capek och andra forskare har redan visat att antal testpositiva individer i förhållande till 

antalet tester utfört förblir konstant i alla länder som hittills studerats, vilket talar mot en 

exponentiell spridning (”epidemi”) av viruset och bara indikerar en exponentiell ökning av antalet 

tester. 

Beroende på land är andelen testpositiva individer mellan 5 och 15 %, vilket motsvarar den vanliga 

spridningen av coronavirus. Intressant är att dessa konstanta numeriska värden inte kommuniceras 

(eller till och med tas bort) aktivt av myndigheter och media. Istället visas exponentiella men 

irrelevanta och vilseledande kurvor utan sammanhang. Ett sådant beteende motsvarar naturligtvis 

inte professionella medicinska standarder, vilket tydligt framgår av den tyska Robert Koch-institutets 

traditionella influensarapport. 

https://tinyurl.com/y9nm3rpj 

 

- Silverkula 61 

En grafisk analys av de europeiska övervakningsuppgifterna visar imponerande att den totala 

dödligheten i Europa, oavsett vilka åtgärder som vidtagits, låg kvar inom den normala intervallen 

eller lägre den 25 mars och ofta betydligt under tidigare års nivåer. Endast i Italien (65+) ökade den 

totala dödligheten något (troligen av flera skäl), men den låg fortfarande under tidigare 

influensasäsonger. 

https://tinyurl.com/y3nzox5v 

 

- Silverkula 62 

Presidenten för tyska Robert Koch-institutet bekräftade återigen att redan befintliga förhållanden 

och den faktiska dödsorsaken inte spelar någon roll i definitionen av så kallade "coronadöd". Ur 

medicinsk synvinkel är en sådan definition uppenbart vilseledande. Det har den uppenbara och 

allmänt kända effekten av att sätta politik och samhälle i rädsla. 

https://tinyurl.com/ub3cjqp 

 

 

https://tinyurl.com/rmpnte2
https://tinyurl.com/y9nm3rpj
https://tinyurl.com/y3nzox5v
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Silverkula 63 

I Italien börjar situationen nu lugna sig. Såvitt känt var de tillfälligt ökade dödligheten (65+) ganska 

lokala effekter, ofta åtföljda av masspanik och ett haveri i hälso- och sjukvården. En politiker från 

norra Italien frågar till exempel ”hur är det möjligt att Covid-patienter från Brescia transporteras till 

Tyskland, medan två tredjedelar av intensivvårdsbäddarna står tomma i närliggande Verona?” 

https://tinyurl.com/y3hx3blh 

 

- Silverkula 64 

I en artikel som publicerades i European Journal of Clinical Investigation kritiserar professor Stanford 

i medicin John C. Ioannidis ”skadorna på överdriven information och icke-evidensbaserade åtgärder”. 

Till och med tidskrifter hade publicerat tvivelaktiga påståenden i början. 

https://tinyurl.com/qvwhntw 

 

- Silverkula 65 

En kinesisk studie som publicerades i Chinese Journal of Epidemiology i början av mars, som visade 

att Covid19-virustesterna inte var tillförlitliga (cirka 50 % falskt positiva resultat hos asymtomatiska 

patienter) har sedan dess dragits tillbaka. Studiens huvudförfattare, dekanen för en medicinsk skola, 

ville inte ange orsaken till tillbakadragandet och talade om en ”känslig fråga”, vilket skulle kunna 

indikera politisk påtryckning, som en journalist från NPR noterade. Oberoende av denna studie har 

emellertid otillförlitligheten hos så kallade PCR-virustester länge varit kända: 2006 till exempel 

"hittades" en massinfektion på ett kanadensiskt vårdhem med SARS-coronavirus, vilket senare visade 

sig vara förkylning av coronavirus (vilket också kan vara dödligt för riskgrupper). 

https://tinyurl.com/y3vhwqk7 

https://tinyurl.com/yye69grv 

 

- Silverkula 66 

Författare till det tyska riskhanteringsnätverket RiskNET talar i en Covid19-analys av en "blind 

flygning" samt "otillräcklig datakompetens och dataetik". Istället för fler och fler tester och åtgärder 

krävs ett representativt urval. Åtgärdernas "känsla och förhållande" måste ifrågasättas kritiskt. 

https://tinyurl.com/y5svshsv 

 

- Silverkula 67 

Den spanska intervjun med den internationellt kända argentinska franska virologen Pablo 

Goldschmidt översattes till tyska. Goldschmidt anser att de införda åtgärderna är medicinskt 

kontraproduktiva och konstaterar att man nu måste ”läsa Hannah Arendt” för att förstå 

”totalitarismens ursprung”. 

https://tinyurl.com/t5xp8p2 

https://tinyurl.com/y3hx3blh
https://tinyurl.com/qvwhntw
https://tinyurl.com/y3vhwqk7
https://tinyurl.com/yye69grv
https://tinyurl.com/y5svshsv
https://tinyurl.com/t5xp8p2
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- Silverkula 68 

Italienska läkare rapporterade att de redan hade observerat allvarliga fall av lunginflammation i norra 

Italien i slutet av förra året. Genetiska analyser visar emellertid nu att Covid19-viruset först 

uppträdde i Italien i januari i år. "Den allvarliga lunginflammationen som diagnostiserats i Italien i 

november och december måste därför bero på en annan patogen", konstaterade en virolog. Detta 

väcker återigen frågan vilken roll Covid19-viruset eller andra faktorer faktiskt spelar i den italienska 

situationen. 

Den 30 mars nämnde vi listan över italienska läkare som dog "under Coronakrisen", varav många var 

upp till 90 år gamla och inte alls deltog aktivt i krisen. Idag har alla födelseår på listan tagits bort (se 

dock den senaste arkivversionen). Ett konstigt förfarande. Vi har också fått följande meddelande från 

en observatör i Italien, som ger ytterligare information om den dramatiska situationen där, vilket 

uppenbarligen beror på mycket mer än ett virus: ”Under de senaste veckorna har de flesta 

östeuropeiska sjuksköterskor som arbetat 24 timmar om dagen dag, 7 dagar i veckan för att stödja 

vårdbehovet i Italien har skyndsamt lämnat landet. Detta är inte minst på grund av panikpropaganda 

och utegångsförbud och gränsstängningar som hotas av ”krisregeringarna”. Som ett resultat 

lämnades gamla i vårdbehov och funktionshindrade, några utan släktingar, hjälplösa av sina 

vårdgivare. Många av dessa övergivna personer hamnade sedan efter några dagar på sjukhusen, som 

varit överbelastade permanent under flera år, eftersom de bland annat var uttorkade. Tyvärr 

saknade sjukhusen den personal eftersom de var tvungna att ta hand om barnen som låstes in sina 

lägenheter eftersom skolor och dagis hade stängts. Detta ledde sedan till att vården för 

funktionshindrade och äldre helt kollapsade, särskilt i de områden där ännu hårdare "åtgärder" 

förordades, och till kaotiska förhållanden. 

Bristen på sjuksköter som, som orsakades av paniken, ledde tillfälligt till många dödsfall bland 

vårdbehoven och alltmer bland yngre patienter på sjukhusen. Dessa dödsfall tjänade sedan till att 

orsaka ännu mer panik bland de ansvariga och media, som till exempel rapporterade "ytterligare 475 

dödsfall", "De döda tas bort från sjukhus av armén", tillsammans med bilder av kistor och armébilar 

som radar upp. Detta var dock resultatet av begravningsdirektörernas ”rädsla för mördarviruset”, 

och därför vägrade att utföra sina tjänster. Dessutom å ena sidan, fanns det för många dödsfall 

samtidigt och å andra sidan antog regeringen en lag om att liken med coronavirus måste kremeras. I 

katolska Italien hade få kremeringar genomförts tidigare. Därför fanns det bara ett fåtal små 

krematorier, som mycket snabbt nådde sina gränser. Därför måste de avlidna läggas ut i olika kyrkor. 

I princip är denna utveckling densamma i alla länder. Hälsosystemets kvalitet har dock ett betydande 

inflytande på effekterna. Därför finns det färre problem i Tyskland, Österrike eller Schweiz än i 

Italien, Spanien eller USA. Men som framgår av de officiella siffrorna finns det ingen signifikant 

ökning av dödligheten. Bara ett litet berg som kom ur denna tragedi. ” 

https://tinyurl.com/uxg4nab 

 

- Silverkula 69 

Den amerikanska TV-stationen CBS fångades med filmer från en italiensk intensivvårdsavdelning i en 

artikel om den nuvarande situationen i New York. Faktum är att dussintals inspelningar från 

medborgarjournalister visar att det för närvarande är väldigt tyst på sjukhusen på USA:s öst- och 

västkust. Till och med de "lik kylskåpbilar" som framträdande visas i media är oanvända och tomma. 

https://tinyurl.com/rmzw2ur 

https://tinyurl.com/uxg4nab
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- Silverkula 70 

I motsats till rapporter i media visar registret över tyska intensivvårdsavdelningar ingen ökad 

beläggning. En anställd vid en klinik i München förklarade att de hade "väntat i veckor på att vågen 

skulle slå in", men att det inte kom "ingen ökning av antalet patienter". Han sa att politikernas 

uttalanden inte stämde överens med deras egna erfarenheter och att ”myten om mördarviruset” 

inte kunde ”bekräftas”. 

https://tinyurl.com/s2utsho 

 

- Silverkula 71 

Även på schweiziska kliniker har ingen ökad beläggning observerats hittills. En besökare på det 

kantonsjukhuset i Lucerne som rapporterar att det är ”mindre aktivitet än i normala tider”. Hela 

våningar har stängts för Covid19, men personalen "väntar fortfarande på patienter". Sjukhusen i 

Bern, Basel, Zug och Zürich har också ”rensats ut”. Även i Ticino arbetar intensivvårdsavdelningarna 

inte till fullo, men patienter överförs nu till de tysk-schweiziska avdelningarna. Ur en rent medicinsk 

synvinkel är det lite meningsfullt. 

https://tinyurl.com/y2sdrgsm 

 

- Silverkula 72 

De senaste uppgifterna från Norge, utvärderade av en doktorsexamen i miljötoxikologi, visar återigen 

att frekvensen av test-positiva inte ökar - som man kan förvänta sig vid en epidemi - utan fluktuerar 

inom den normala intervallen för coronavirus mellan 2 och 10 %. Medelåldern för den test-positiva 

avlidna är 84 år, dödsorsakerna rapporteras inte offentligt och det finns ingen överdödlighet. 

https://tinyurl.com/y5gjw9e9 

 

- Silverkula 73 

Sverige, som hittills har lyckats utan radikala åtgärder och inte har rapporterat ökad dödlighet (liknar 

asiatiska länder som Japan eller Sydkorea), är anmärkningsvärt utsatt för press från internationella 

medier att ändra sin strategi. 

https://tinyurl.com/slqwdnf 

 

- Silverkula 74 

Data från New York State visar att sjukhusvistelsen hos testpositiva individer kan vara mer än tjugo 

gånger lägre än vad som ursprungligen antogs. 

https://tinyurl.com/yxxf7c5m 
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- Silverkula 75 

Tyska experter på konstitutionell lag väcker larmet för ”allvarliga kränkningar av grundläggande 

rättigheter ”. Konstitutionell lagsexpert Hans Michael Heinig varnar för att ”den demokratiska 

konstitutionella staten på kort tid kan förvandlas till en fascistisk-hysterisk hygienstat”. Professor 

Christoph Möllers från Berlins Humboldt-universitet förklarar att infektionsskyddslagen "inte kan 

tjäna som grund för sådana vidsträckta begränsningar av medborgarnas frihet". Enligt den tidigare 

presidenten för den tyska federala konstitutionella domstolen, Hans Jürgen Papier, ”berättigar inte 

nödåtgärderna tillfälliga upphävandet av medborgerliga friheter till förmån för en auktoritär och 

övervakningsstat”. 

https://tinyurl.com/y6f2fylc 

 

- Silverkula 76 

Online-framställningar har inletts i flera länder för att stoppa utegångsförbud och andra intrång i 

grundläggande rättigheter. Samtidigt raderas kritiska videobidrag, även av läkare, alltmer. I Berlin 

avslutades en registrerad händelse om grundläggande rättigheter, vid vilken den tyska konstitutionen 

distribuerades, och den stängdes ner av polisen. 

https://tinyurl.com/y5tc9mk7 

 

- Silverkula 77 

Biofysikern Felix Scholkmann har visualiserat det faktum att i USA (som i resten av världen) är det 

inte antalet ”infekterade” personer som ökar exponentiellt utan antalet tester. Antalet ”smittade” 

personer i förhållande till antalet tester förblir i grunden konstant (oscillerande mellan 10 och 20 %), 

vilket talar emot en nuvarande virusepidemi. 

 

- Silverkula 78 

Enligt den senaste influensarapporten från tyska Robert Koch Institutet har antalet akuta 

luftvägssjukdomar ”minskat kraftigt rikstäckande”. Värdena har "sjunkit i alla åldersgrupper". 

Den 20 mars hade det totala antalet sjukhusfall med akuta luftvägssjukdomar också sjunkit betydligt. 

I åldersgruppen 80 år och äldre hade antalet fall nästan halverats jämfört med föregående vecka. På 

de 73 undersökta sjukhusen diagnostiserades 7 % av alla fall med andningssjukdomar med COVID-19. 

I åldersgrupperna 35-59 år var det 16 % och i åldersgruppen 60-79 år var det 13 % som fick en COVID-

19-diagnosen. Dessa siffror motsvarar siffror från andra länder samt den typiska förekomsten av 

coronavirus (5 till 15 %). 

https://tinyurl.com/y65wnle3 

 

- Silverkula 79 

En artikel i DIE ZEIT diskuterar frågan om intensivvårdspatienter i Tyskland: ”För närvarande 

observerar politiker, experter och många medborgare med oro det exponentiellt ökande antalet 

https://tinyurl.com/y6f2fylc
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människor som nyligen smittas varje dag. Detta är dock inte den avgörande indikatorn för att 

bedöma hur illa coronakrisen är och kommer att drabba Tyskland. För det snedvrids framför allt av 

antalet tester, som har ökat i flera veckor. För att mäta bördan för hälso- och sjukvårdssystemet är 

antalet personer som är så allvarligt sjuka att de behöver ventileras särskilt viktigt. Så länge det finns 

tillräckligt med ventilationsplatser för dem kan många sparas. Först när dessa sängar blir knappa 

hotar en situation som den i Italien. DIVI-registret visar nu att situationen i de tyska 

intensivvårdsavdelningarna hittills har varit avslappnad. "Vi är fortfarande i ett bekvämt område", 

säger Grabenhenrich. Antalet allvarligt sjuka patienter ökar inte så brant som antalet infekterade 

patienter och även om det gjorde det skulle det fortfarande vara möjligt att förse ett stort antal 

intensivvårdsbäddar med mycket bra utrustning. ” 

https://tinyurl.com/t3esglf 

 

- Silverkula 80 

En schweizisk tidning har presenterat den nuvarande totala dödligheten jämfört med tidigare år (se 

diagram nedan). Detta illustrerar att, även om den faktiskt ökas, är den nuvarande dödligheten 

fortfarande under de senaste årens starkare influensavintrar. 

https://tinyurl.com/yyg5t5gx 

 

- Silverkula 81 

Siffror från den norra italienska staden Treviso (nära Venedig) visar att trots 108 test-positiva dödsfall 

i slutet av mars var den totala dödligheten på kommunala sjukhus ungefär densamma som tidigare 

år. Detta är ytterligare en indikation på att den tillfälligt ökade dödligheten på vissa ställen mer 

sannolikt beror på externa faktorer som panik och kollaps än på enbart coronaviruset. 

https://tinyurl.com/y2ezygto 

 

- Silverkula 82 

Professor John Oxford från Queen Mary University i London, en av världens ledande virologer och 

influensaspecialister kommer till följande slutsats angående Covid19: ”Personligen skulle jag säga att 

det bästa rådet är att spendera mindre tid på att titta på TV-nyheter som är sensationella och inte 

särskilt bra. Personligen anser jag att detta Covid-utbrott liknar en dålig vinterinfluensaepidemi. I det 

här fallet har vi haft 8 000 dödsfall i fjol i ”riskgrupperna”, nämligen över 65 % personer med 

hjärtsjukdom etc. Jag tror inte att den nuvarande Covid kommer att överstiga detta antal. Vi lider av 

en medie-epidemi! ” 

https://tinyurl.com/y72sgoa6 

 

- Silverkula 83 

Vi har alla sett de grymma videona och bilder av människor som faller döda på gatan i Wuhan, Kina, 

under januari och februari. Nu när vi känner till alla COVID-19-symtom och hur infektionen 

fortskrider, vet vi också att det är omöjligt att falla död när man går på gatan. Lungorna kollapsar 

https://tinyurl.com/t3esglf
https://tinyurl.com/yyg5t5gx
https://tinyurl.com/y2ezygto
https://tinyurl.com/y72sgoa6


70 
 
 
gradvis och det tar dagar av intubation och allvarliga samverkande händelser innan någon kan dö av 

COVID-19. Detta är fallet, vi vet nu att alla dessa videor och bilder som kommer ut från Kina, världens 

mest censurerade nation, är falska och vara de kinesiska myndigheternas produkt. De var avsedda att 

så fruktan och panik i resten av världen så att den fria världens människor kunde berövas sina 

grundläggande rättigheter och friheter under påskyndande för att skydda folkhälsan från ett dödligt 

virus. 

https://tinyurl.com/yyvb3nmd 

 

Silverkula 84 

Googles uppgifter om förändringar i rörlighet på grund av de olika åtgärder som införts av regeringar 

för att stoppa spridningen av COVID-19 visar att de många nationer som införde lockdowns har 

mycket högre infektions- och dödlighet än de få nationer som inte gjorde det, som Sverige, 

Vitryssland, Taiwan, Sydkorea och Nederländerna. Det är därför uppenbart att karantänåtgärder inte 

bara fungerar utan faktiskt är kontraproduktiva eftersom de leder till mycket högre infektions- och 

dödlighet, utöver ekonomisk svårighet som kommer att få katastrofala långsiktiga konsekvenser inte 

bara på levnadsstandarden utan också på mänsklig hälsa. 

https://tinyurl.com/y2yrytyb 

 

- Silverkula 85 

De aktuella uppgifterna om den globala spridningen av COVID-19 visar paradoxalt att världens 

fattigaste länder har praktiskt taget inga infektioner medan världens rikaste länder har flest 

infektioner. 

Om denna så kallade pandemi var verklig skulle situationen vara tvärtom. Man måste därför dra 

slutsatsen att COVID-19 antingen är ett virus som bara smittar rika människor som bor i länder med 

stor sanitet och avancerade medicinska system eller också att det är en sjukdom som uppfanns för 

att tjäna politiska, miljömässiga och geopolitiska ändamål. 

https://tinyurl.com/ycw2ayat 

 

- Silverkula 86 

Den 10 mars, när Albanien registrerade bara 10 bekräftade fall av COVID19, införde regeringen en 

lockdown för hela dess befolkning. Men 10 personer av en befolkning på 2,9 miljoner människor 

betyder en förekomst på 0,00034%, vilket inte ens skulle kunna kvalificeras som en sällsynt sjukdom 

än mindre som en pandemi. 

Albanien gav efter för internationellt tryck och införde ett lockdown för att följa det politiska beslutet 

att förklara en ofarlig patogen till en pandemi oavsett dess närvaro i befolkningen och skada den. 

Hittills har Albanien bara 270 bekräftade COVID-19-fall. Och om vi anser att de test som för 

närvarande används ger falskt positiva 50-80 % av tiden, betyder det att det finns färre än 100 

bekräftade fall, vilket är tillräckligt många fall för att kvalificera sig som en sällsynt sjukdom. Icke 

desto mindre fortsätter karantänåtgärden och nedstängningen och den har gjorts mycket strängare 

den 16 mars. Ändå är den medicinska situationen så avslappnad att ”den 29 mars skickade Albanien 

https://tinyurl.com/yyvb3nmd
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en grupp med trettio personer medicinska personal till Lombardiet, Italien. Premiärminister Edi Rama 

sa att hans land tackade för tidigare italiensk hjälp. ” 

https://tinyurl.com/y48gokam 

 

Silverkula 87 

Montenegro, som har en befolkning på 632 000 och är ett stenkast från Italien, hade inga COVID-19-

infektioner förrän den 17 mars då de bekräftade sina två första fall. Samma dag registrerade resten 

av Europa 9 463 nya COVID-19-infektioner och endast Italien hade totalt 27 980 bekräftade fall då. 

Varför skulle ett land mitt i Europa förbli immun mot pandemin? 

Fram till denna dag förblir Montenegro till stor del orört av COVID-19 eftersom det endast har 

registrerat 193 fall och 2 dödsfall. Dessutom har regeringen inte infört några karantänåtgärder mot 

sin befolkning med undantag av Tuzi, en liten stad med cirka 5 000 personer, som lades under 

nedstängning den 24 mars. Påfallande är att Montenegro också är utelämnad från Googles 

mobilitetsdata. Om det hade inkluderats hade det varit smärtsamt uppenbart att trots att vi levde 

som vanligt och absolut inte gjorde något för att förhindra pandemin, har Montenegro förblivit 

praktiskt taget orört av COVID-19. 

https://tinyurl.com/yy5vmb7r 

 

- Silverkula 88 

Om det verkligen fanns en pandemi orsakad av ett virus som kallades COVID-19 skulle 

dödshastigheten vara densamma eller nästan densamma över hela världen. Men eftersom detta inte 

är fallet fördubblas antalet dödsfall i vissa länder varannan dag, i andra var tredje dag, i ytterligare 

var femte dag och i några till och med var tionde dag. Varför? Det enda logiska svaret är att vissa 

länder är mer engagerade än andra i att fejka en pandemi. Och de är mindre engagerade eftersom de 

inte försöker avliva sina gamla och sjuka människor under skydd av den falska COVID-19-pandemin. 

De länder som har flest dödsfall och det snabbaste dödsantalet har de äldsta befolkningarna, den 

högsta medelåldern, de mest underfinansierade pensionsplanerna och den högsta skulden per 

capita. Som sådan ligger det i deras intresse att avliva så många gamla och sjuka människor som 

möjligt för att rädda sig från ekonomisk kollaps. 

Nationerna med flest dödsfall och den snabbaste dödsfrekvensen är också katolska (Italien, Spanien, 

Frankrike) och det betyder att de inte kan avliva de gamla eftersom det skulle bryta mot kyrkans 

läror. Istället har de fått kyrkans tillstånd att avliva de gamla i en massavrättningshändelse under 

skydd av en falsk pandemi. Och det är precis vad de gör. 

https://tinyurl.com/y3wja9cj 

 

- Silverkula 89 

Varför skulle samma virus, COVID-19, uppträda så radikalt annorlunda i USA jämfört med andra 

länder som antagligen drabbats av det? Varför skulle det exploderas på ett sådant sätt och gå tre 

gånger snabbare och tre gånger längre än någon annanstans på planeten? Eftersom USA inte vill 

missa det bästa tillfället någonsin att uppnå sina geopolitiska mål och för att de alltid vill vara de 

https://tinyurl.com/y48gokam
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första i allt, även i katastrof. Det betyder att COVID-19-viruset är under politisk kontroll och inte 

under naturens kontroll. 

COVID-19 är inte en virussjukdom utan en politisk sjukdom och är lika smittsam som stats- och 

regeringschefer beslutar att det ska vara. 

https://tinyurl.com/yxrd4vl8 

 

- Silverkula 90 

De första fallen av COVID-19 utanför Kina identifierades i Thailand den 13 januari. Men även om 

Thailands befolkning är tät och regeringen inte vidtagit några åtgärder för att stoppa spridningen, två 

månader senare och sjukdomen har fortfarande inte gjort några framsteg där. Hur kan det vara 

möjligt? Hur kan det bara finnas 2 000 infektioner i Thailand under två månader och detta trots inga 

förebyggande åtgärder, medan det i Italien, Spanien, Frankrike, USA och på andra håll finns 

tiotusentals fall på hälften av den tiden och trots den mest drakoniska och fascistiska åtgärder i 

mänsklighetens historia? Svaret kan bara vara ett. Eftersom denna pandemi är skapad av politik och 

ett system som helt är oförmöget att lösa världens allvarliga problem genom sanning och ledarskap. 

https://tinyurl.com/y578vb73 

 

- Silverkula 91 

De första fallen av COVID-19 utanför Kina identifierades den 13 januari i Thailand och den 16 januari i 

Japan. Och som i Thailand så i Japan gjorde sjukdomen inga inbrott och har hittills lyckats infektera 2 

600 människor trots att Japans regering inte har infört något lockdown och endast vidtagit milda 

åtgärder. Under halva tiden ska COVID-19 emellertid ha smittat nästan en halv miljon människor i 

Europa där livet har stoppats död av de mest drakoniska karantänåtgärderna. Och om det inte är 

konstigt, måste man överväga att COVID-19 på en fjärdedel av denna tid har lyckats infektera 270 

000 i USA. Hur kan det vara? Speciellt när man tar hänsyn till Japans höga befolkningstäthet och 

frånvaron av en lockdown. Förmedlarna av lögner vill att vi ska tro att det är Japans oklanderliga 

hygien. Men det är naturligtvis fullständigt skräp. För om det vore sanningen skulle sjukdomen inte 

uppleva en plötslig uppgång så snart det meddelades att de olympiska spelen avbokas. Den enda 

logiska förklaringen är denna. Våra ledare trodde aldrig att världens folk skulle vara så fogliga att 

acceptera att vara inlåsta i sina hem dag och natt och gå i konkurs utan nästan några klagomål. De 

trodde att det skulle vara ett mirakel om de kunde hålla showen igång i två veckor kanske mindre i 

två månader. Men miraklet hände och Japans regering såg sina drömmar om att hålla de olympiska 

spelen krossade av folkets lätthet, dumhet och godtrogenhet. Inför ett avbrutet OS bestämde de sig 

att gå hela vägen med COVID-19-farsen. Japans regering har nyligen meddelat sin avsikt att införa en 

låsning och kommer säkert att följa den. 

https://tinyurl.com/qs9nwnh 

 

- Silverkula 92 

Centrum för sjukdomskontrolls (CDC) sammanlagda uppgifter om lunginflammation och 

influensadödsfall visar att dödligheten är mycket lägre i år än under tidigare år, vilket helt och hållet 

https://tinyurl.com/yxrd4vl8
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strider mot den nuvarande regerings- och mediarapporteringen, som vill att vi ska tro att en pandemi 

inträffar i USA. Den enda logiska förklaringen till denna avvikelse är att många av dem som dör av 

vanlig influensa eller lunginflammation diagnostiseras falskt och medvetet som döende av COVID-19. 

Med andra ord finns det ingen pandemi. 

 

- Silverkula 93 

Trots sin närhet till Kina och stora mänskliga flöden, och att det var bland de första att registrera en 

COVID-19-infektion, har Taiwan registrerat den lägsta frekvensen per capita i världen - cirka 1 av 500 

000 personer. 

https://tinyurl.com/teh5k36 

Taiwan är också ett av de tätast befolkade länderna i världen och man antog inga karantänåtgärder 

alls för befolkningen i allmänhet och säkert ingen nedstängning, men antalet infektioner är i dag bara 

363 för en befolkning på 24 miljoner. 

Faktum är att Googles nyligen släppta COVID-19 mobilitetsdata visar att livet i Taiwan fortsätter 

nästan oförändrat. 

https://tinyurl.com/u9abbf8 

 

Taiwan visar världen att det inte finns någon pandemi. Dess politiska ledare har hittills vägrat att gå 

med på att förstöra sina medborgares liv, friheter, hälsa och försörjning under förevändning av en 

falsk pandemi. 

 

- Silverkula 94 

I Österrike, liksom på andra håll i Europa idag, är "coronadöd" tydligen definierat "mycket liberalt", 

som media rapporterar: "Räknas du också som en coronadöd om du är infekterad med viruset men 

dör av något annat? Ja, säger Rudi Anschober och Bernhard Benka, medlemmar av Corona Task Force 

i hälsoministeriet. Det finns en klar regel för närvarande: Död med coronaviruset eller dog av 

coronaviruset räknas båda för statistiken. Ingen skillnad görs vad patienten faktiskt dog av. Med 

andra ord räknas också en 90-årig man som dör med en fraktur på lårbenshalsen och blir smittad 

med corona timmarna före sin död som coronadöd. För att bara nämna ett exempel. ” 

https://tinyurl.com/y3rghnvj 

 

- Silverkula 95 

Tyska Robert Koch-institutet rekommenderar nu obduktioner av testpositiva avlidna personer 

eftersom risken för droppinfektion av aerosoler påstås vara för hög. I många fall betyder det att den 

verkliga dödsorsaken inte längre kan fastställas. 

En specialist inom patologi kommenterar detta på följande sätt: ”Vem kan tänka ont om det! Hittills 

har det varit en självklarhet för patologer att genomföra obduktioner med lämpliga 

säkerhetsåtgärder även vid infektionssjukdomar som HIV / AIDS, hepatit, tuberkulos, PRION-

https://tinyurl.com/teh5k36
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sjukdomar etc. Det är ganska anmärkningsvärt att sjukdom som dödar tusentals patienter över hela 

världen och för att få ekonomin i hela länderna att i princip avstanna, finns det bara mycket få 

obduktionsfynd tillgängliga (sex patienter från Kina). Ur såväl epidemipolisens som 

vetenskapssamhällets synvinkel bör det finnas ett särskilt högt intresse för allmänheten för 

obduktionsresultat. Men motsatsen är fallet. Är du rädd för att ta reda på de verkliga dödsorsakerna 

hos den positivt testade avlidne? Kan det vara så att antalet coronadödsfall sedan smälter bort som 

snö i vårsolen? ” 

https://tinyurl.com/y5bhovqm 

 

- Silverkula 96 

Italien: ryska experter har märkt "konstiga dödsfall" på vårdhem i Lombardiet: "Enligt 

tidningsrapporter har flera fall registrerats i staden Gromo där påstådda coronavirusinfekterade 

personer helt enkelt somnade och aldrig vaknade igen. Inga verkliga symtom på sjukdom hade 

observerats hos den avlidne tills dess. Som sjuksköterskans chef senare klargjorde i en intervju med 

RIA Novosti är det oklart om den avlidne faktiskt smittats med coronaviruset, eftersom ingen i 

hemmet hade testats för det. I hemmet, där medicin- och omvårdnadsteam från Ryssland arbetar, 

desinficeras korridorer, sovrum och matsalar. ” 

https://tinyurl.com/y6b5mw9j 

 

Liknande fall har redan rapporterats från Tyskland: Sjuksköterskor utan sjukdomssymptom dör 

plötsligt i den nuvarande exceptionella situationen och betraktas då som ”coronadödsfall”. Här 

återkommer den allvarliga frågan: Vem dör av viruset och vem dör av de ibland extrema åtgärderna? 

https://tinyurl.com/uo8j5fp 

Sjuksköterskepersonal: Süddeutsche Zeitung rapporterar: "I hela Europa äventyrar pandemin vården 

av äldre hemma eftersom vårdpersonal inte längre kan besöka dem - eller har lämnat respektive land 

för att brådskande återvända hem." 

https://tinyurl.com/y7p6cqzv 

Slutligen: Stanford-professor i medicin Dr. Jay Bhattacharya gav en halvtimmesintervju där han 

ifrågasätter den "konventionella visheten" angående Covid19. De befintliga åtgärderna hade 

beslutats på grundval av mycket osäkra och delvis tvivelaktiga uppgifter. 

https://tinyurl.com/sx6zh4l 

 

Silverkula 97 

I en 40-minutersintervju, förklarar den internationellt kända epidemiologin professor Knut 

Wittkowski från New York att åtgärderna som tas på Covid19 är alla kontraproduktiva. I stället för 

”social distansering”, skolstängningar, ”låsning”, munmasker, massprov och vaccinationer, måste 

livet fortsätta så ostört som möjligt och immuniteten måste byggas upp i befolkningen så snabbt som 

möjligt. Enligt alla fynd hittills är Covid-19 inte farligare än tidigare influensaepidemier. Isolering 

https://tinyurl.com/y5bhovqm
https://tinyurl.com/y6b5mw9j
https://tinyurl.com/uo8j5fp
https://tinyurl.com/y7p6cqzv
https://tinyurl.com/sx6zh4l
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skulle nu bara orsaka en "andra våg" senare. Förbjuden video på YouTube - 

https://tinyurl.com/w5zlk6o 

 

- Silverkula 98 

British Medical Journal (BMJ) rapporterar att 78 % av de nya testpositiva individerna enligt de 

senaste uppgifterna från Kina inte visar några symtom. En epidemiolog från Oxford sa att dessa fynd 

är "mycket, mycket viktiga." Han tillade att om resultaten är representativa, ”måste vi fråga,” Vad fan 

stänger vi ner för? ” 

https://tinyurl.com/s3rjhwx 

 

- Silverkula 99 

Dr Andreas Sönnichsen, chef för avdelningen för allmän- och familjemedicin vid det medicinska 

universitetet i Wien och ordförande för nätverket för evidensbaserad medicin, anser att de åtgärder 

som hittills införts är ”galna”. Hela staten förlamas bara för att "skydda de få som det kan påverka". 

https://tinyurl.com/y2cecry4 

 

- Silverkula 100 

I en världsperiod har den svenska regeringen meddelat att den officiellt kommer att skilja mellan 

dödsfall "av" och dödsfall "med" coronavirus, vilket skulle leda till en minskning av rapporterade 

dödsfall. 

Av någon anledning ökar det internationella trycket på Sverige att överge sin liberala strategi stadigt. 

https://tinyurl.com/udrzkuk  

I Tyskland har Hamburgs hälsovård nu test-positiva dödsfall undersökta av rättsmedicin för att bara 

räkna "riktiga" dödsfall i corona. Som ett resultat har antalet dödsfall redan minskat med upp till  

50 % jämfört med de officiella siffrorna från Robert Koch Institute. 

https://tinyurl.com/y3bv47rl 

 

- Silverkula 101 

Ett läckt konfidentiellt strategidokument från den tyska regeringen visar att den tyska regeringen, 

tillsammans med media och vissa forskare, uppenbarligen följer en "chockstrategi" för att göra folk 

rädda för ett "worst case scenario". Den allmänna befolkningen - för vilken viruset i stort sett är 

ofarligt - bör varnas för ”smärtsam kvävning”. På samma sätt kan barn som leker på lekplatser orsaka 

"smärtsam död" hos sina föräldrar. 

https://tinyurl.com/sc9m6op 

 

 

https://tinyurl.com/w5zlk6o
https://tinyurl.com/s3rjhwx
https://tinyurl.com/y2cecry4
https://tinyurl.com/udrzkuk
https://tinyurl.com/y3bv47rl
https://tinyurl.com/sc9m6op
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- Silverkula 102 

Flera tyska advokatbyråer förbereder stämningar mot de åtgärder och föreskrifter som har utfärdats. 

En specialist inom medicinsk lag skriver i ett pressmeddelande: ”De åtgärder som vidtagits av de 

federala och statliga regeringarna är uppenbart  icke konstitutionella och kränker en mängd 

grundläggande rättigheter för medborgare i Tyskland i en aldrig tidigare skådad utsträckning. Detta 

gäller alla coronaregler i de 16 federala staterna. I synnerhet är dessa åtgärder inte motiverade av 

infektionsskyddslagen, som reviderades på nolltid för bara några dagar sedan. Eftersom tillgängliga 

siffror och statistik visar att coronainfektionen är ofarlig för mer än 95 % av befolkningen och utgör 

därför ingen allvarlig fara för allmänheten. ” 

https://tinyurl.com/qsycpcm 

Slut på expertvittnesmålet från Kevin Galalae 

 

Lockdown-inspirerade självmord på väg mot DVÄRGLIKA-dödsfall i 

coronavirus i Australien och i tid, även i USA - studier –  
 

“Den globala självmordsfrekvensen accelererar när coronavirus-utlösta lockdowns överbelastar 

depression och massförlust av jobb och pushar människor över kanten. Australiska och amerikanska 

forskare har belyst hotet mot sina länder. En ökning av självmord utlöst av Covid-19-lockdowns  

förväntas överstiga dödsfallet från det faktiska viruset med en faktor 10 i Australien, enligt forskare 

från Sydney Universitys Brain and Mind Center, som publicerade sina resultat på torsdagen.” 

 

SEE: The Covid “Pandemic”: Destroying People’s Lives. Engineered Economic Depression. Global 

“Coup d’Etat”?  

By Prof Michel Chossudovsky Global Research, November 12, 2020  

https://www.globalresearch.ca/the-second-wave-destroying-peoples-livesglobal-coup-

detat/5728207 

 

Därför visar den sannolika orsaksbevisningen som lämnats här ovan och bortom allt rimligt tvivel, 

att 5G AI / Coronavirus, metoden genom social kontroll, folkmord på svarande som är namngivna 

och namnlösa orsakar överhängande och irreparabel skada för alla människor som är i samma 

situation, vilket står i strid med artiklarna 6 och 7 i Internationella strafflagen och måste avbrytas 

av domstolen som en nödsituation. 

 

IV. Tilltalade kända och okända fortsätter i kriminell konspiration till att skapa 5G / AI-Coronavirus 

folkmord som i hemlighet utvecklat och utförs i Rockefeller Foundation / Global Business Rapport 

Lockstep 2010, öppningsceremonin i London & Games 27 juli - 12 augusti 2012, evenemang 201 18 

oktober 2019 (New York), Världsmilitära spelen 18-27 oktober, 2019 (Wuhan Kina), och många 5G 

/ AI wifi-teknik och Coronavirus godkännande, tillverknings - och distributions - och 

https://tinyurl.com/qsycpcm
https://www.globalresearch.ca/the-second-wave-destroying-peoples-livesglobal-coup-detat/5728207
https://www.globalresearch.ca/the-second-wave-destroying-peoples-livesglobal-coup-detat/5728207
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försäljningsenheter, företag och individer orsakar därmed irreparabel skada för alla människor på 

liknande sätt i strid med artiklarna 6 och 7 eller Internationalen Brottsbalken. 

5 maj 2009: Topphemligt globalt avfolkningsmöte av världens rikaste individer vid Rockefeller 

Foundation 

 

Gör här en översättning av texten i bilden nedan (red.anm): 

Upplagd av Joe kl. 5/18 16:24 EDTA topphemliga möte med världens rikaste människor för att 

diskutera den globala finanskrisen hölls i New ork den 5 maj har IrishCentral.com lärt sig uteslutande. 

Det mystiska, media-blackout-mötet kallades av Warren Buffet, VD för Berkshire-Hathaway; Bill 

Gates, medgrundare av Microsoft; och David Rockefeller Jr, befälhavare för Rockefeller Financial 

Services. Förutom Gates, Buffett och Rockefeller deltog bland andra Oprah Winfrey, George Soros, 

Ted Turner och New York City-borgmästaren Michael Bloomberg. Det hölls i presidentens rum vid 

Rockefeller Univeristy i New York kl 15.00 den tisdag eftermiddagen. Hur så många jättefigurer i det 

amerikanska livet lyckades avbryta och samordna sina scheman med så kort varsel och mötas i total 

hemlighet i världens mediekapital är fortfarande ett mysterium - liksom det ultimata resultatet av 

miljardärkonferensen. I sitt inbjudningsbrev citerade Gates, Buffett och Rockefeller den globala 

lågkonjunkturen och det akuta behovet av att planera för framtiden. De sa att de ville höra 

synpunkter från ett styrelseutbud av viktiga ledare inom det finansiella och filantropiska området. 

Varje deltagare fick 15 minuter för att hålla en presentation om hur de såg det framtida globala 

ekonomiska klimatet, de framtida prioriteringarna för filatrofi och vad de ansåg att elitgruppen skulle 

göra. Tillhörande en av deltagarna var Gates den mest imponerande talaren för dagen, med Turner 

som den mest frispråkiga och Warren Buffet den mest insisterande på dagordningen för förändring. 

Winfrey sägs vara i ett "lyssningsläge". Gates var värt uppskattningsvis 57 miljarder dollar 2008; mer 

nyligen klockade Buffett in på en beräknad $ 37B - vilket gjorde dem till de rikaste amerikanerna. 

Winfrey var en gång världens enda svarta miljardär och har omfattande innehav i underhållning. 
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Börjar med ett rapporterat möte mellan eugeniker 2009 vid Defended Rockefeller Foundation i New 

York, New York, USA, organiserat av svaranden Bill Gates och den avlidne med-konspiratören David 

Rockefeller i syfte att minska befolkningen till människor till totalt en (1) miljarder [en siffra som är 

dubbelt så stor som befolkningsgränsen för mänskligheten på 500 miljoner människor som 

förespråkas av sådana eugeniker som anges i Georgia Guidestones som uppförts av okända 

svarande], svarande Bill Gates, Rockefeller Foundation, Global Business Network och ordförande 

Peter Schwartz initierade ett hemligt projekt Lockstep 2010 i form av en hemligt kamouflerad 

offentlig rapport som redogjorde för de viktigaste designen och målen för 5G / AI Coronavirus 

folkmordet och brott mot mänskligheten genom vilka de tilltalade, kända och okända, orsakar 

överhängande och irreparabel skada för alla människor som är lika belägna. 

 

Expertvittne F. William Engdahl - Expertvittnesmål 

Expertvittne F. William Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare, han har en examen i politik 

från Princeton University och är en bästsäljande författare om olja och geopolitik. Vittnet Engdahl 

lämnar följande expertutlåtanden angående Operation Lockstep 2010 och de tilltalade Bill Gates, 

Rockefeller Foundation, Global Business Network och Peter Schwarz [tidigare futurist vid Stanford 

Research Institute (SRI) i slutet av 1970-talet och sedan Futurist vid Shell Oil Company av Royal 

Crown of the Netherlands, även svarande här.] 

Expertvittnet Engdahl säger: ”Rapporten i fråga har den intetsägande titeln, ”Scenarios for the Future 

of Technology and International Development.” Den publicerades i maj 2010 i samarbete med Global 

Business Network av futurologen Peter Schwartz. Rapporten innehåller olika futuristiska scenarier 

som utvecklats av Schwartz och företag. Ett scenario bär den spännande titeln, "LOCK STEP: En värld 

av stramare top-down regeringsstyrning och mer auktoritärt ledarskap, med begränsad innovation 
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och växande medborgar pushback." Här blir det intressant som i vad någon term kallar prediktiv 

programmering.” 

”Schwartz-scenariot säger:” 2012 slog den pandemi som världen hade förväntat sig under flera år 

äntligen till. Till skillnad från 2009 års H1N1 var denna nya influensastammen - med ursprung i vilda 

gäss - extremt virulent och dödlig. Till och med de mest pandemiförberedda nationerna blev snabbt 

överväldigade när viruset rusade runt om i världen och smittade nästan 20 procent av den globala 

befolkningen och dödade 8 miljoner på bara sju månader ... 'Han fortsätter,' Pandemin hade också en 

dödlig effekt på ekonomierna: internationell rörlighet för både människor och varor skrek på ett 

stopp, försvagande industrier som turism och bröt globala försörjningskedjor. Även lokala, normalt 

livliga butiker och kontorsbyggnader stod tomma under flera månader, saknade både anställda och 

kunder. ”Detta låter kusligt bekant. 

”Då blir scenariot väldigt intressant:” Under pandemin böjde nationella ledare runt om i världen sin 

auktoritet och införde lufttäta regler och begränsningar, från obligatorisk användning av 

ansiktsmasker till kroppstemperaturkontroller vid ingångarna till gemensamma utrymmen som 

tågstationer och stormarknader. Även efter att pandemin försvann, fastnade och till och med 

intensifierades denna mer auktoritära kontroll och övervakning av medborgarna. För att skydda sig 

från spridningen av alltmer globala problem - från pandemier och gränsöverskridande terrorism till 

miljökriser och ökande fattigdom - tog ledare runt om i världen ett starkare grepp om makten.” 

”En relevant fråga är om vissa är dåliga skådespelare, och om det finns några i den här världen, 

använder de den opportunistiskt utbredda rädslan runt COVID-19 för att främja en agenda för ”lock 

step” uppifrån och ner för social kontroll, en som skulle innehålla skarpa gränser för resor, kanske 

ersättande av kontanter med "sanitära" elektroniska kontanter, obligatorisk vaccination även om de 

långsiktiga biverkningarna inte är bevisade säkra, obegränsad övervakning och inskränkning av 

personliga friheter, såsom politiska protester med ursäkten om att det kommer att möjliggöra "en 

identifiering av människor som vägrar att testas eller vaccineras", och otaliga andra begränsningar. 

Mycket av Rockefeller 2010-scenariot är redan uppenbart. Rädsla är aldrig en bra guide för sund 

förnuft.” 

Expert 

De tilltalade fortsätter med en kriminell konspiration och skapar 5G / 

AI-Coronavirus Folkmord mot alla människor på samma sätt som i 

London 2012 OS 
 

Såsom dokumenteras här nedan hos Namngivna och icke namngivna svarande inklusive och inte 

begränsat till Bill Gates, skapade Rockefeller Foundation, Global Business Network och Peter 

Schwartz och Internationella olympiska kommittén för OS 2012 i London en avsiktlig offentlig 

antydan om den irreparabla och förestående skadan De tilltalade och deras kriminella konspiration 

av folkmordet 5G / AI Coronaviruset och brottet mot mänskligheten fortsätter att utföra mot alla 

människor som har samma situation: 

Nedan finns en bild av en bevis videodokumentär som finns i videolänken nedan om de svarandes 5G 

/ AICoronavirus-folkmord som presenterades av svarande vid de internationella OS 2012 i London, 

som visar memes inklusive COVID-19-virus, UK National Health Service-mobilisering kring de 

svarandes 5G / AI Coronavirus-folkmord och djävulska enheter som vissa av de anklagade påstås 
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åberopa i sin brottsliga sam-konspiration för att tillfoga oåterkallelig skada på alla människor vilket 

också ligger i strid med artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen. 

 

 

En enkel plan för medborgarrättvisa. Titta på ExopoliticsTV [68 minuters videopresentation]KLICKA 

FÖR ATT SE VIDEOPRESENTATION NU - A Simple Plan for Citizen Justice 

https://tinyurl.com/y3vvv9yu 

BLI MEDLEM I 

En enkel plan för medborgarrättvisa Stoppa och förena massvaccinationer & 5G-strålning, 

förnimmande AI Artificiell intelligens, Coronavirus, Lockdowns, karantäner, Vpass: krigsförbrytelser, 

folkmord, brott mot mänskligheten och internationell strafflag blir en kärande vid en nationell 

domstol vid de 118 nationerna undersökningar, åtal, pröva, döm, åtala och ge återupprättande 

rättvisa åt förövare mot folkhälsa, välbefinnande och trivsel genom de troliga förnekbarhetsnivåerna 

för 5G-strålningen, massvaccinationer, Lockstep 2010-2020, COVID 19, Pandemic 2020 och 

relaterade aktiviteter. Information: 

Webbplats: http://www.peaceinspace.org 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y3vvv9yu
http://www.peaceinspace.org/
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Event201 och världsmilitärspelen [oktober 2019]  
 

- De tilltalade namngivna och namnlösa, inklusive och inte begränsat till Bill Gates, Bill och Melinda 

Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Världshälsoorganisationen WHO, World Economic Forum, 

Peter Schwartz, ordförande GBN, Individuellt, Anthony Stephen Fauci, MD, individuellt, Bioweapons 

Laboratory, Fort Dietrich, MD, USA, Harvard University, Level 4 Bioweapons Laboratory, Wuhan 

China, Event 201, Arrangörer och deltagare, 18 oktober 2019, New York, NY, World Military Games, 

Wuhan Kina, organisationskommitté och deltagande i nationella delegationer, oktober. 18, 2019, 

Världshälsoorganisationen [WHO], Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO: s generaldirektör, fortsätter 

individuellt att skapa 5G / AI Coronavirus folkmord och brott mot mänskligheten vid (A) Event201, 18 

oktober, 2019, New York, NY; och (B) World Military Games, Wuhan China, vilket orsakar irreparabel 

och omedelbar skada för alla människor som befinner sig i liknande situation, i strid med artiklarna 6 

och 7 i den internationella strafflagen. 

 

Bevisinlämnande av falsk flagg drill vid evenemang 201  
- Som framgår genom fullständigt avskrift av Event 201, 18 oktober 2019, de tilltalade namngivna och 

namnlösa inklusive och inte begränsade till Bill Gates och Bill och Melinda Gates Foundation, 

Rockefeller Foundation, Global Business Forum, Peter Schwartz och andra namnlösa svarande skapar 

och fortsätter att skapa en hemlig False Flag Drill och operationsplan som en metod för att fortsätta 

skapa och underhålla 5G / AI Coronavirus Pandemic 2020 Folkmord och brott mot mänskligheten 

genom vilka svaranden skapar irreparabel och överhängande skada, och skada på alla människor som 

befinner sig i samma situation. Sådan hemlig falsk flagg drill och verkställighetsplan som metodiskt 

baserade sig på Lockstep 2010-2020-planen för det tilltalade Rockefeller Foundation, Global Business 

Forum och Peter Schwartz och kriminella med-konspiratörer. 

 

FULL UTSKRIFT AV EVENT 201 – October 18, 2019  
https://pastebin.com/x2uX8TDC 

UTDRAG: 

- Del 1 

- 0:05 

- Hej alla. Jag är Anita Cicero, biträdande chef för Johns Hopkins Center for Health Security. Och idag 

kommer jag att vara din ceremonimästare för evenemang till en. På uppdrag av vårt centrum och 

våra partners, World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation, vill jag välkomna vår 

publik här i New York, liksom vår större virtuella publik som deltar online idag. 

- 0:31 

- Målet med evenemanget till en övning är att illustrera potentialen konsekvenserna av en pandemi 

och den typ av samhälle och ekonomiska utmaningar de skulle utgöra. Scenariot belyser också den 

mycket kritiska rollen som globala affärs- och offentligt-privata partnerskap spelar för att förbereda 

och reagera på pandemier 

https://pastebin.com/x2uX8TDC
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- 0:55 

- Dagens scenario kommer att simulera möten i en grupp med flera intressenter 

- 1:00 

- kallade räddningstjänsten. Denna styrelse har snarast kallats av World Economic Forum. Och Johns 

Hopkins har uppmanats att moderera styrelsemötena och tillhandahåller expertis under styrelsens 

överläggningar. 

- 1:16 

- Uppdraget för pandemikommittén är att tillhandahålla 

rekommendationer för att hantera stora globala utmaningar som uppstår som svar på en utbredd 

pandemi. 

- 1:26 

- Styrelsen består av mycket erfarna ledare från näringslivet, folkhälsan och det civila samhället. 

- 1:33 

- Styrelsens rekommendationer riktar sig till de bästa beslutsfattarna i 

nationella regeringar, globala affärer och internationella organisationer. I detta scenario kommer 

Tom Inglesby, chef för Johns Hopkins Center for Health Security, att vara styrelseordförande och 

fungera som moderator för sina diskussioner. Dagens övning kommer att simulera fyra möten i 

pandemins beredskapsstyrelse och varje möte kommer att ägnas åt ett huvudämne. 

- 2:01 

- Varje möte börjar med en video och en genomgång som ger den information som behövs för 

styrelseledamöterna att delta. 

- 2:09 

- Observera att detta inte är ett test av någon viss person, organisation eller nation, deltagarna spelar 

alla sig själva, det vill säga ledande företagsledare, icke-statliga ledare och regeringsmän. De 

förväntas inte vara pandemiexperter. Vi har verkligen bett dem att delta baserat på deras egen 

expertis och deras bästa professionella omdöme. Med undantag för Tom Inglesby vet ingen av 

deltagarna några detaljer om hur övningen kommer att utvecklas. 

 

FORTSÄTTNING PÅ UTSKRIFT AV EVENT 201 

 – October 18, 2019  

https://pastebin.com/x2uX8TDC 

Världsmilitärspelen, Wuhan Kina [18 oktober 2019]  

 
Troligt bevis fastställs genom att de tilltalade namngivna och namnlösa inklusive 

(a) US Military Mission to World Military Games,  

https://pastebin.com/x2uX8TDC
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(b) Fort Dietrich MDUSA Bioweapons Laboratory,  

(c) namngivna militära underrättelsetjänster från MOSSAD eller den tilltalade staten Israel,  

(d) namngivna militära, underrättelsepolitiska och politiska politiker inom de svarande Amerikas 

förenta stater och Folkrepubliken Kina,  

(e) Organisationskommittén för världsmilitära spel, Wuhan, Kina i kriminell konspiration och 

samordning med organisationskommittén för Event201 och de tilltalade som namnges och namngavs 

i Lockstep 2010-2020-planen fortsatte 5G / AI Coronavirus-folkmord vid World Military Games, 

Wuhan China 18 oktober 2019] genom följande handlingar som skapar omedelbar och irreparabel 

skada för alla människor som också ligger i strid med artiklarna 6 och 7 i den internationella 

strafflagen: 

(1) Foreshadowing5G / AI Coronavirus Genocide  

- Som med 2012 Olympiska spelen i London skapade ett COVID-19-virus vid sin öppningssceremoni, 

Defended Organizing Committee of the World Military Games, Wuhan, China skapade ett meme 

COVID-19-virus vid sina öppningsceremonier med början den 18 oktober 2019 i Wuhan Kina, för det 

ändamål som orsakar irreparabel och omedelbar skada för alla människor på samma sätt som genom 

att hemligt och illvilligt signalera att en folkmords 5G / AI Coronavirus Pandemic släpptes vid spelen, i 

enlighet med Defendants Operation Lockstep 2010-2020: 

 

(2) 5G / AI Coronavirus Genocide släppt vid World Military Games, Wuhan, Kina:  
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Enligt ovan nämnda bevisföreläggande, den amerikanska militärdelegationen till världsmilitärspelen i 

oktober 2019, Wuhan, utbildade Kina på platsen för Bioweapons Laboratory, Fort Dietrich, MD och 

prover av 5G / AI Coronavirus Genocide i form av COVID-19 infiltrerades och inbäddades i USA:s 

delegation till World Military Games. Vid de spel som de anklagade namngivna och icke namngivna 

och medlemmar av den kriminella konspirationen släpptes COVID 19-viruset offentligt, och fyra 

medlemmar av den amerikanska militärdelegationen smittades med 5G / AI Coronaviruset, 

tillsammans med 42 medlemmar av personalen på hotellet där USA militärdelegationen stannade, 

blev också infekterad med 5G / AI-coronaviruset som en del av ett folkmord på 5G / AI-coronavirus 

mot alla människor som befinner sig i liknande situation och orsakade därmed överhängande skada i 

strid med artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen.  

Bevistillägg: 

Se / vea: http://tinyurl.com/cv19-factsnotfear 

 

V. Rollen för oorganiskt förnimmande och stark AI artificiell intelligens i 5G / AI-Coronavirus-

folkmord och brott mot mänskligheten  

Bevis som lämnats av AI-organisationen visar att de tilltalade namngivna och icke namngivna i 

kriminell samverkan skapar och fortsätter att skapa 5G / AI Coronavirus som en AI-artificiell 

intelligens nanopartikel, som kan leverera flera förändrade nyttolaster som ett frekvensriktat 

energivapen, fjärrutlöst påtvunget virus, virus, bakterier eller annan form av AI Artificiell intelligens 

inducerad fjärrstyrt energivapen som en del av ett 5G / AI Coronavirus-folkmord mot alla människor 

som befinner sig i samma situation och därmed orsakar överhängande skada i strid med artiklarna 6 

och 7 i den internationella strafflagen. 

Svarande prins Charles [Storbritannien], svarande Bill Gates, svarande Google, svarande Ray 

Kurzweil, svarande Elon Musk inlastade på ett tåg bestående av och i kriminell sam-konspiration 

med PPAI, ett kännande "off-planet" rovdjur, patogen, invaderande oorganisk AI artificiell intelligens, 

och är "medverkade AI-ombud, AI-värdar och AI-sponsorer" för att skapa och underhålla 5G / AI-

Coronavirus-folkmordet som orsakar överhängande och irreparabel skada för alla människor som 

befinner sig i samma situation." 

Svarande prins Charles [Storbritannien], svarande Bill Gates, svarande Google, svarande Ray 

Kurzweil, svarande Elon Musk verkar vara bland de viktigaste PPAI-inblandade AI-ombuden, AI-

värdarna och AI-sponsorerna för det kännande Offplanet rovdjuret, patogen, invaderande oorganisk 

AI artificiell intelligens. Svarande prins Charles i konspiration med PPAI Artificiell intelligens täckte 

över den invaderande och rovdjurskaraktären av den kännande oorganiska intelligensen i plasma och 

"uppmanade British Royal Society att undersöka de" enorma miljö- och sociala riskerna "med 

nanoteknik i en planerad rapport, ledande till mycket mediekommentarer som grått klibbigt ämne. 

Kungliga samhällets rapport om nanovetenskap släpptes den 29 juli 2004 och förklarade möjligheten 

om självreplikerande maskiner som ligger för långt fram in i framtiden för guvernörer att oroa sig 

för”. 

Svarande prins Charles [Storbritannien], svarande Bill Gates, svarande Google, svarande Ray 

Kurzweil, svarande Elon Musk, i brottslig sam-konspiration agerar tillsammans för att både agera för 

att främja en vilseledande "Transhumanistisk Agenda" hotbedömning som hävdar att singularitet hos 

människor och artificiell intelligens singularitet kommer inte att inträffa förrän år 2045, och 

http://tinyurl.com/cv19-factsnotfear
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misslyckas med att avslöja existensen och hotet från off-planet invaderande sentient plasma 

oorganisk intelligens, eftersom de svarande 5G / AI Coronavirus folkmord är en avsiktlig del av de 

svarandes konspiration att orsaka omedelbar och irreparabel skada för alla människor som befinner 

sig i samma situation. 

 

Nödhjälp begärd 
1. 5G / AI-Coronavirus folkmord begärd nödhjälp – 

En skrift om nödåtgärd föreskriver omedelbart och stoppar de tilltalade och en internationell 

kriminell konspiration av icke namngivna John och Jane från varje vidareutveckling, distribution och 

drift av 5G / AI wifi och 5G-teknik på hela jorden på grund av att 5G wifi och 5G-teknik av de skäl som 

anges här ger upphov till elektromagnetisk strålning som orsakar symtomen på Coronavirus och 

kommer att orsaka irreparabel skada och skada som utgör folkmord och brott mot mänskligheten 

enligt definitionerna i artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen De svarandes 5G-wifi och 

teknik har körts i drift för att fullständigt bortse från någon korrekt teknisk och säkerhetsgranskning 

av dess hälso- och säkerhetspåverkan på mänskligheten och samhället i stort. 

2. Alla vaccinationer och Coronavirus eller COVID-19 relaterade vaccinationer folkmord: nödhjälp 

begärd - en nödsituation 

Åläggande 

Att omedelbart ålägga och stoppa svaranden och en internationella kriminella konspiration av icke 

namngivna John och Jane gör från vidareutveckling, tillverkning, kontroll, innehav, distribution och / 

eller utplacering  

(A) Alla vaccinationer;  

(B) Alla Coronavirus- eller COVID-19-relaterade vaccinationer, på grund av att de av de skäl som 

anges här kommer att orsaka irreparabel skada och skada som utgör folkmord och brott mot 

mänskligheten enligt definitionerna i artiklarna 6 och 7 i den internationella strafflagen. Coronavirus 

/ COVID-19-relaterade vaccinationer från de tilltalade har körts i drift i fullständig bortse från all 

korrekt teknisk och säkerhetsgranskning av deras hälso- och säkerhetspåverkan på mänskligheten 

och på samhället i stort; och  

(C) Förbud mot all framtida drift av Wuhan BioSafety Lab-4 (BSL-4) och alla BSL-4-laboratorier i USA, 

Europa, Ryssland, Kina och Israel, som finns för att skapa olagligt biologiskt krigsföringsvapen som 

använder DNA-genteknik, och vars befäl, direktörer eller anställda bryter mot BioWeapons Act från 

1989 och artikel 6 och 7 i den internationella strafflagen, inklusive som en del av Operation Lockstep 

2010-2020. 

 

3. Coronavirus sociala kontrollmetoder Folkmord: nödhjälp begärd - En skrift om nödåtgärd 

att omedelbart ålägga och stoppa tilltalade och en internationell kriminell konspiration av icke 

namngivna John och Jane Does från ytterligare publicering eller verkställighet av Coronavirus COVID-

19 sociala kontrollmetoder som kommer att orsaka irreparabel skada och skada som utgör folkmord 

och brott mot mänskligheten enligt definitionerna i artiklarna 6 och 7 i den internationella 

strafflagen, inklusive och inte begränsad till: 
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(a) självisolering, 

(b) social distansering, 

(c) obligatorisk maskbärning; 

(d) godtycklig och omotiverad nedläggning av företag, utbildning, kultur, transport, jordbruk och 

mänsklig kärna; 

(e) stänga skolor, parker, daghem och sociala bekvämligheter, 

(f) avbrytande av tillgång till medicinsk, tandvård, kiropraktik, 

homeopatisk, hörsel, kost och annat stöd för all psykisk sjukdom, 

funktionshindrade, blinda, döva och för barn med särskilda behov; 

(g) stängning av religiösa och andliga sammankomster och tjänster 

Coronavirus / COVID-19-relaterade sociala kontrollmetoder som införts av de tilltalade har körts i 

drift i fullständig bortsett ifrån all korrekt teknisk och säkerhetsgranskning av deras hälso- och 

säkerhetspåverkan på mänskligheten och på samhället i stort. 

 

4. Informationsfrihet Nödhjälp - En nödsituation 

Föreläggande  

Att omedelbart ålägga och stoppa svaranden och en internationell kriminell konspiration av icke 

namngivna John och Jane från det de avsiktligt gör för att publicera falsk information om, censurera 

eller ta bort legitim, vetenskaplig och journalistiskt baserad information, konstitutionellt skyddade 

nyheter, information och forskning om orsakssamband mellan 5G / AI-Coronavirus, Coronavirus-

vaccinationer, och Coronavirus sociala kontrollmetoder för folkmordet och brott mot mänskligheten 

som alla människor  som befinner sig i samma situation nu befinner sig i en överhängande risk. 

 

5. Begärd rättvis lättnad: Writ of Mandamus and Restorative 

Rättvisa 

Återställande rättvisa vs Vädergällningsrättvisa: 

”Återställande rättvisa är en inställning till rättvisa där ett av svaren på ett brott är att organisera ett 

möte mellan offret och gärningsmannen, ibland med företrädare för samhället i stort. Målet är att de 

ska dela sin erfarenhet av vad som hände, diskutera vem som skadades av brottet och hur och skapa 

enighet om vad gärningsmannen kan göra för att reparera skadan från brottet. Detta kan innefatta 

betalning av pengar som ges från gärningsmannen till offret, ursäkter och andra ändringar och andra 

åtgärder för att kompensera de drabbade och för att förhindra att gärningsmannen orsakar framtida 

skada.” 

”Ett program för återställande av rättvisa syftar till att få gärningsmän att ta ansvar för sina 

handlingar, att förstå den skada de har orsakat, att ge dem en möjlighet att lösa in sig själva och 

avskräcka dem från att orsaka ytterligare skada. För offren är dess mål att ge dem en aktiv roll i 

processen  

[1] och att minska känslor av ångest och maktlöshet.  
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[2] Återställd rättvisa bygger på en alternativ teori till de traditionella metoderna för rättvisa, som 

ofta fokuserar på vedergällning. Men program för återställande rättvisa kan komplettera traditionella 

metoder.” 

”Akademisk bedömning av återställande rättvisa är positiv. De flesta studier tyder på att det gör att 

brottslingar är mindre benägna att göra om brottet. En studie från 2007 visade också att den hade 

den högsta andelen tillfredsställelse och brottsansvar för någon rättvisemetod.  

[3] Dess användning har sett världsomfattande tillväxt sedan 1990-talet.  

[4] Återställd rättvisa inspirerade och är en del av den bredare studien av återställande metoder.” 

”Definition According to John Braithwaite, restorative justice is: 

... en process där alla intressenter som berörs av orättvisa har en 

möjlighet att diskutera hur de har påverkats av orättvisan och att besluta om vad som ska göras för 

att reparera skadan. Med brott handlar återställande rättvisa om tanken att eftersom brott skadar, 

bör rättvisa läka. Det följer att samtal med dem som har skadats och med dem som har orsakat 

skadan måste vara centrala för processen. Även om jurister kan ha sekundära roller för att underlätta 

processen för återställande rättvisa, är det medborgarna som måste ta större delen av ansvaret för 

att läka de smärtor som orsakats av brottet. Processen för återställande rättvisa förskjuter således 

ansvaret för att hantera brottslighet. 

2014 definierade Carolyn Boyes-Watson från Suffolk University återställande rättvisa som: 

[5] ... en växande social rörelse för att institutionalisera fredliga strategier för skada, problemlösning 

och kränkningar av lagliga och mänskliga rättigheter. Dessa sträcker sig från internationella 

fredsskapande domstolar som Sydafrikas sannings- och försoningskommission till innovationer inom 

det kriminella och ungdomsrättssystemet, skolor, socialtjänster och samhällen. I stället för att 

privilegiera lagen, yrkesverksamma och staten, engagerar återställande resolutioner dem som 

skadas, förövare och deras drabbade samhällen på jakten efter lösningar som främjar reparation, 

försoning och återuppbyggnad av relationer. Återställande rättvisa strävar efter att bygga ett 

partnerskap för att återupprätta det ömsesidiga ansvaret för konstruktiva svar på fel i våra 

samhällen. Återuppbyggbara tillvägagångssätt söker en balanserad inställning till offrets, förövarens 

och gemenskapens behov genom processer som bevarar säkerheten och värdigheten för alla.” 

 

”Skillnad från andra tillvägagångssätt 

Enligt Howard Zehr skiljer sig återställande rättvisa från traditionell straffrättsliga frågor när det gäller 

de vägledande frågorna. I återställande rättvisa, frågorna är: 

Vem har skadats? 

Vilka är deras behov? 

Vems skyldigheter är dessa? 

Vilka är orsakerna? 

Vem har del i situationen? 

Vad är lämplig process för att involvera intressenter i ett försök att 
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ta itu med orsaker och rätta till saker?  

 

[6] Däremot frågar traditionell straffrätt: 

Vilka lagar har brutits? 

Vem gjorde det? 

Vad förtjänar gärningsmannen?  

 

[7] Återställande rättvisa skiljer sig också från den kontroversiella rättsliga processen eller 

civilrättsliga tvister. 

[8] Som Braithwaite skriver, ”ADR-bifogad ADR (alternativ tvistlösning) och återställande rättvisa 

kunde inte vara filosofiskt längre ifrån varandra”. Medan den förstnämnda endast syftar till att 

behandla juridiskt relevanta frågor och att skydda båda parters rättigheter, syftar återställande 

rättvisa till att ”utvidga frågorna utöver dem som är juridiskt relevanta, särskilt till underliggande 

relationer”. 

 

Historia 

Termens historia 

[9] Uttrycket ”återställande rättvisa” har dykt upp i skriftliga källor sedan första hälften av 

artonhundratalet.  

[10] Den moderna användningen av termen introducerades av Albert Eglash, som 1977 beskrev tre 

olika tillvägagångssätt för rättvisa: 

”Vädergällningsrättvisa”, baserat på straff; 

”Utdelande rättvisa”, som involverar terapeutisk behandling av gärningsmän; 

”Återställande rättvisa”, baserat på återställande med inlägg från offer och gärningsmän. 

 

Föregångare i inhemska grupper 

Enligt Howard Zehr, ”Två folk har gjort mycket specifika och djupa bidrag till praxis på fältet - First 

Nations-folket i Kanada och USA och Maori i Nya Zeeland ... [På många sätt representerar 

återställande rättvisa en validering av värden och metoder som var karakteristiska för många 

inhemska grupper, vars traditioner "ofta diskonterades och undertrycktes av västerländska 

kolonialmakter".  

[11] Till exempel, på Nya Zeeland, före europeisk kontakt, hade maorierna ett välutvecklat system 

som heter Utu som skyddade individer, social stabilitet och gruppens integritet.  

[12] Restorativ rättvisa (ibland känd i dessa sammanhang som cirkelrättvisa) fortsätter att vara ett 

inslag i inhemska rättssystem idag. 
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Teoriutveckling 

Howard Zehrs bok Changing Lenses – A New Focus for Crime and Justice, som publicerades första 

gången 1990, krediteras för att vara ”banbrytande”,  

[14] samt att vara en av de första som formulerade en teori om återställande rättvisa.  

[15] Titeln på denna bok hänvisar till att tillhandahålla en alternativ ram för att tänka på - eller en ny 

lins för att se - brott och rättvisa. [16] Byte av linser placerade en ram för ”retributiv rättvisa”, där 

brott ses som ett brott mot staten, med en återställande ram för rättvisa, där brott ses som ett brott 

mot människor och relationer.  

[17] Boken hänvisade till de positiva resultaten av ansträngningar i slutet av 1970- och 1980-talet för 

medling av offer-gärningsmän, banbrytande i USA av Howard Zehr, Ron Claassen och Mark Umbreit.  

[18] Vid andra hälften av 1990-talet hade uttrycket ”återställande rättvisa” blivit populärt och 

utvecklades till utbredd användning 2006.  

[19] Den återställande rättvisa-rörelsen har lockat till sig många delar av samhället, inklusive ”poliser, 

domare, skollärare, politiker, ungdomsrättsliga byråer, stödgrupper för offer, äldste från början och 

mammor och pappor.”  

[20] "Återställande rättvisa är en snabbt växande statlig, nationell och internationell social rörelse 

som försöker föra samman människor för att ta itu med skadan orsakad av brott", skriver Mark 

Umbreit och Marilyn Peterson Armor. ”Återställande rättvisa betraktar våld, nedgång i samhället och 

rädslobaserade svar som indikatorer på trasiga relationer. Det ger ett annat svar, nämligen 

användningen av återställande lösningar för att reparera skadorna i samband med konflikt, brott och 

utsatthet. ” 

 

Utveckling av praxis 

[21] ”I Nordamerika har tillväxten av återställande rättvisa underlättats av icke-statliga 

organisationer som är dedikerade till detta tillvägagångssätt för rättvisa, till exempel Victim Offender 

Mediation Association, liksom genom inrättandet av akademiska centra, såsom Center for Justice and 

Peacebuilding at Eastern Mennonite University i Virginia, University of Minnesota's Center for 

Restorative Justice and Peacemaking, Community Justice Institute vid Florida Atlantic University, 

Center for Peacemaking and Conflict Studies vid Fresno Pacific University i Kalifornien och Center for 

Restorative Justice vid Simon Fraser University i British Columbia, Kanada. 

[22] Medlemmar av mennoniterna och den sociala handlingen i deras kyrkosamhälle, 

mennonitcentralkommittén, var bland de tidiga förespråkarna.  

[23] [24] De antinomiska grupperna som förespråkar och stöder återställande rättvisa, såsom 

mennoniterna (liksom Amish- och Quaker-grupperna), prenumererar på principiell pacifism och 

tenderar också att tro att återställande rättvisa är mycket mera humant än de straffrättsliga system 

för ungdomar och straffrättsliga rättigheter. ” 

[25] ”Utvecklingen av återställande rättvisa på kontinental-europa, särskilt de tysktalande länderna, 

Österrike, Tyskland och Schweiz, skiljer sig något från den anglosaxiska upplevelsen. Till exempel är 

medling av brottsoffer bara en modell för återställande rättvisa, men i det nuvarande europeiska 

sammanhanget är det den viktigaste.  
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[26] [27] Återställande rättvisa är inte bara en teori, utan en praktikorienterad attityd när det gäller 

att hantera (inte bara) kriminella relevanta konflikter. Återställande rättvisa kan gå mot återställande 

praxis. ” 

[28] ”I oktober 2018 kom Europarådets ministerkommitté och  antog en rekommendation till 

medlemsstaterna som erkände”potentiella fördelar med att använda återställande rättvisa med 

avseende på straffrättsliga system" och "uppmuntrade medlemsstaterna att utveckla och använda 

återställande rättvisa ".  

[29] ”Internationellt försökte 125 nationer kollektivt bidra till Prison Fellowship International som 

Charles Colson inrättade 1979 och syftar till att hjälpa nuvarande och tidigare insiders och deras 

familjemedlemmar utanför Amerika. Centret för rättvisa och försoning initierades för 

informationsspridning och utbildning rörande rättvisa och försoning från 1996 av Prison Fellowship 

International. ” 

Ansökan I systemövergripande brott 

[30] ”Den sydafrikanska sannings- och försoningskommissionen visar hur återställande rättvisa kan 

användas för att ta itu med systemövergripande brott som påverkar breda delar av en grupp eller ett 

samhälle. ” 

 

Preliminära bevisrapporter om specifika svarandes orättvisa berikning 

Source: Robert F. Kennedy, Jr. https://tinyurl.com/yyy4ypbt 

 

Britter kunde inleda grupptalan för MILJARDER i ersättning för regering som "felaktigt fängslar" 

nationen under låsning, förutspår lagförutsägelser 

• Dr Jonathan Morgan är juridikdirektör på Corpus Christi College i Cambridge 

• Han har lagt fram ett argument om huruvida Regeringen kan stämmas 

• Säger rättsligt prejudikat föreslår kompensationsbeloppet kan vara miljarder 

• Kommer efter att tidigare högsta domstolen sa att Regeringen hade vridit lagen 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8914971/Britons-launch-class- 107 (108) action-lawsuit-

Government-falsely-imprisoning-nation-says-lawyer.html 

 

Tribunal: an Equitable Writ of Mandamus 
 

(1) Svarandenas orättvisa anrikning: Tribunal: an Equitable Writ of 

Mandamus - Ge order om att alla orättvisa anrikningar av alla namngivna och icke namngivna 

svaranden från deras sam-konspiration för att orsaka irreparabel och överhängande skada och skada 

på alla människor som befinner sig i samma situation som lagligen beslagtagits och deponeras i 

förtroende med följande kommission: 

(2) 5G / AI Coronavirus Genocide Sanning and Reconciliation Commission: Order om inrättandet av 

en 5G / AI Coronavirus Genocide Sannings- och Coronavirus Sanning och försoning, vars verksamhet 

https://tinyurl.com/yyy4ypbt
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8914971/Britons-launch-class-%20107%20(108)%20action-lawsuit-Government-falsely-imprisoning-nation-says-lawyer.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8914971/Britons-launch-class-%20107%20(108)%20action-lawsuit-Government-falsely-imprisoning-nation-says-lawyer.html
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finansieras av orättvis anrikning av de tilltalade i förtroende enligt (1) ovan, vars uppdrag är 

tillämpningen av återställande rättvisa på de tilltalade som namnges och icke namnges häri, och 

återställande rättvisa till alla människor som befinner i samma situation, liksom den levande Gaia-

moderplaneten Jorden. 

 

Åtal utfärdas den 15 november 2020. 

Tribunalens domare: 

 

Alfred Lambremont Webre, JD, MEd, CERT Folkhälsa [Kanada] 

Dr. Leo Rebello, MD, MD, N.D., Ph.D., D.Sc., LL.D. [Indien] 

Lawrence Burnett [Storbritannien] 

Michelle Young [Storbritannien] 

Simone Jennifer [UK] 

Sjuksköterska Kate Shemirani [UK] 

Kevin Corbett, MSc, doktor [Storbritannien] 

Dr. Judy Wilyman [Australien] 

Jimuphy Masters [Australien] 

Dr. Leonard Coldwell, NMD, doktorand [USA] 

Sallie Elkordy [USA] 

Sju [Storbritannien] 

Lena Pu [USA] 

Mark Steele 5G [UK] 

John & Bonnie Mitchell [Uruguay] 

Dr. Rima Laibow, MD [USA] 

Ingri Cassel [UK] 

Karen Holton [Kanada] 

Michael Zazzio [Sverige] 

Dr. Betty Martini, D. Hum. [USA] 

Clyde Harris [Storbritannien] 

Robert Potter [USA] 

Alanna Siemens [Kanada] 

David Adelman [Storbritannien] 
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David Laity [Storbritannien] 

Dawn Bramadat / Heartroot [Kanada] 

Dolores Medina [USA] 

The Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice 
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