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Κοινοποίηση: Διανομή 

 

Σήμερα, πουθενά αλλού δεν γίνονται τόσες πολλές τσαπατσούλικες δουλειές όπως 
στις επεμβάσεις στην ίδια τη ζωή. Την πιο άμεση πρόσβαση στη ζωή την έχει 
αναμφισβήτητα ο ιατρός. Τούτο επειδή ο,τι εμφανίζεται υπό την μορφή της ζωής είναι 
η αρρώστια. Με την πρόφαση να καταπολεμά την αρρώστια ο ιατρός ενεργοποιείται 
σε όλους τους τομείς: καταστρέφοντας, μηδενίζοντας και εξοντώνοντας την ζωή. 

Η πιο πρόσφατη τσαπατσουλιά των ιατρών κατά της ζωής: ο εμβολιασμός, με 
πρόφαση τη λεγόμενη γρίπη των χοίρων. 

Με την παρούσα υποβάλω 

Μήνυση - Καταγγελία 

για όλους τους νομικούς λόγους 

1. κατά του Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο εδρεύει στο 13353 Βερολίνο, οδός 
Nordufer 20, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του,  

2. κατά της λεγόμενης Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμού, η οποία εδρεύει στο 
13353 Βερολίνο, οδός Seestr. 10, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
πρόεδρο της, 

3. κατά του Ινστιτούτο Πάουλ Έρλιχ, το οποίο εδρεύει στο 63225 Langen, οδός 
Paul-Ehrlich-Str. 51, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του,  

4. Η παρούσα καταγγελία στρέφεται προληπτικά και κατά όλων των ιατρικών 
συνεργατών στα τοπικά Κέντρα Δημόσιας Υγείας τα οποίοι παράσχουν 
συνδρομή στην εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων.  

Κατά των προαναφερθέντων απαγγέλλεται  

Κατηγορία 

για  

πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης (§ 224 του Ποινικού Κώδικα: ... 
χορήγηση τοξικών και άλλων βλαπτικών ουσιών ... τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 
έως και 10 ετών), 

πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης (§ 226 του Ποινικού Κώδικα: ... όταν ως 
συνέπεια της σωματικής βλάβης προκύπτουν η απώλεια της όρασης ενός ή δυο 
ματιών, η απώλεια της ακοής, η απώλεια ικανότητας λόγου και ομιλίας, η απώλεια 
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της ικανότητας για τεκνοποίηση, η απώλεια ενός σημαντικού άκρου του σώματος, ή 
εάν προκύπτει μια μόνιμη σωματική παραμόρφωση ή εάν ο ζημιωθείς πλήττεται από 
μια μακροχρόνια ασθένεια, ή υποκύπτει σε παράλυση ή πνευματική ή ψυχική 
ασθένεια ... τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών), 

πρόκληση σωματικής βλάβης κατά την εξάσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων 
ως δημόσιος λειτουργός (§ 340 του Ποινικού Κώδικα ... τιμωρείται με την ποινή της 
φυλάκισης έως 5 ετών), 

κατάχρηση εξουσίας με σκοπό τον εξαναγκασμό του πολίτη να ενεργεί παρά 
τη θέληση του (§ 240 του Ποινικού Κώδικα: ... τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 
και 3 ετών), 

απόπειρα δολοφονίας σε μαζική κλίμακα (§ 211 του Ποινικού Κώδικα: ... 
τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης), 

εκβιασμό των συνταγματικών οργάνων του πολιτεύματος (§ 105 του Ποινικού 
Κώδικα: .. τιμωρείται με την ποινή της κάθειρξης έως 10 ετών), 

σύσταση τρομοκρατικών οργανώσεων (§ 129a του Ποινικού Κώδικα: ... 
τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών), 

προκατασκευαστικές ενέργειες για τη εξαπόλυση επιθετικού πολέμου κατά του 
πληθυσμού της ίδιας χώρας (§ 80 του Ποινικού Κώδικα: … τιμωρείται με την ποινή 
της ισόβιας κάθειρξης), 

εσχάτη προδοσία (§ 81 του Ποινικού Κώδικα: … τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως 
και 10 ετών). 

Πέραν τούτου επιβάλλεται η ανάκληση της άδειας εξάσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος και ισόβια παύση για όλους τους εμπλεκόμενους ιατρούς! 

Οι καταγγελθέντες πρέπει να συλληφθούν και να κρατηθούν σε απομόνωση. 
Υπάρχει κίνδυνο συσκότισης. Τα καταγγελθέντα αδικήματα είναι αυτεπάγγελτα 
κακουργήματα. Πρέπει να ασκηθεί αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη. 

Σκεπτικό: 

Και τούτη τη φορά θα υπάρχουν νεκροί, και οι πληγέντες, ανάπηροι και σακατεμένοι 
θα είναι πολυπληθείς. Τούτο ήταν και είναι αναπόφευκτα το αποτέλεσμα κάθε 
εμβολιασμού. Και τούτη τη φορά οι ιατροί θα κάνουν τα πάντα για να κουκουλώσουν 
το γεγονός ότι οι φυσικοί αυτουργοί είναι οι ίδιοι. Διότι δεν μπορεί πια να αγνοηθεί 
από καιρό ότι ο εχθρός δεν είναι η αρρώστια αλλά ο ιατρός. Η αιτία του θανάτου: ο 
ιατρός. 

I. 

Οι νομικές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή εμβολιασμού δεν υφίστανται 

Για την διεξαγωγή κάθε εμβολιασμού πρέπει να εκπληρωθούν τρία κριτήρια (Άρθρο 
20, παράγραφος 6, του Νόμου περί προστασίας κατά των λοιμώξεων), και 
συγκεκριμένα ότι υπάρχει 

• «μια μεταδιδόμενη αρρώστια»  
• «με κλινικά σοβαρή εξέλιξη»  
• «και ότι είναι πιθανή η επιδημική διάδοση της».  
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Δεν εκπληρώνεται ούτε ένα από τα κριτήρια αυτά. 

Αντίθετα είναι γεγονός ότι 
• Δεν υφίσταται κανένα κίνδυνο από έναν μεταδιδόμενο ιό μιας δήθεν γρίπης 

των χοίρων.  
• Δεν υφίσταται η «κλινικά σοβαρή εξέλιξη».  
• Δεν υφίσταται καμία «επιδημία», για να μην μιλάμε για «πανδημία». 

Η τωρινή γρίπη είναι η πιο ακίνδυνη εδώ και πολλά χρόνια, έτσι μπορεί να το 
διαβάσει κανείς παντού. Επομένως δεν υπάρχει η «κλινικά σοβαρή εξέλιξη». 
Εντούτοις, και για να μπορέσει να εξαγγέλλει παγκοσμίως μια δήθεν πανδημία, η 
Π.Ο.Υ. άλλαξε στα γρήγορα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 
σήμερα. Το κριτήριο της «κλινικά σοβαρής εξέλιξης» εγκαταλείφθηκε παρευθύς. 

Η «επικίνδυνη πανδημία» - η οποία δεν υπάρχει – προέρχεται αποκλειστικά από το 
δηλητηριώδης μαγειρείο διασποράς φόβου και πανικού της Π.Ο.Υ.. Σαν η 
μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για ανεμοστρόβιλους όταν επικρατεί 
παντού γαλήνη. Αλλά αν σπείρεις άνεμο … . 

Ποιός ωφελείται από αυτά? Υπό το σοκ της επαπειλούμενης «πανδημίας» - η οποία 
δεν υπάρχει – καταργήθηκαν οι κανονισμοί ασφάλειας για την κατασκευή εμβολίων, 
παραχωρήθηκαν μέσω επισπευσμένων διαδικασιών άδειες εν λευκώ. Το 
πλεονέκτημα: οι σειρές δοκιμών, ναι μεν υποχρεωτικές αλλά και χρονοβόρες και 
δαπανηρές, και μερικές φορές μπορεί να διαρκούν μέχρι και 15 χρόνια, τώρα δεν 
χρειάζονται πια. Είναι όντως μια χρυσή εποχή με συνθήκες ‘πρώτης τάξεως’ για τους 
ιατρούς και την ιατρική βιομηχανία τους στο σύνολο της.  

Η τωρινή γρίπη είναι ακίνδυνη – εφ’ όσον και μέχρι τη στιγμή που δεν προστίθεται 
τίποτα άλλο, π.χ. ο εμβολιασμός. Στην περίπτωση αυτή, σίγουρα, θα πυροδοτηθεί 
μια εντελώς διαφορετική αντίδραση. 

Ερώτηση: Γιατί στο καινούριο εμβόλιο, το οποίο, λένε, ότι είναι εναντίον τη «γρίπη 
των χοίρων», συμπεριλαμβάνονται και ιούς της γρίπης των πτηνών? Και τούτο από 
τη στιγμή που η γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ιατρών, είναι μια 
από τις χειρότερες και πιο απειλητικές μορφές γρίπης σε όλη την υφήλιο?!  

Ο, τι ονομάζεται εμβόλιο είναι στην πραγματικότητα θανατηφόρα ουσία. Γι’ αυτό οι 
προειδοποιήσεις τους ότι κάτι θα μπορεί να «μεταλλάξει», να «πηδάει», και τότε τα 
πάντα θα γινόταν πολύ, μα πολύ χειρότερα! Το μόνο πράγμα που «πηδάει» εδώ 
είναι ο εμβολιασμός. 

Υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου: 

Όποιος διεξάγει εμβολιασμούς ή κάνει προπαγάνδα για εμβολιασμούς ή 
διοργανώνει την διεξαγωγή τους, διαπράττει σωματική βλάβη σε μαζική 
κλίμακα, είναι ένας μαζικός δολοφόνος επικίνδυνος για το κοινό και διεξάγει 
πόλεμο κατά του πληθυσμού της δική του χώρας. Οι καταγγελθέντες πρέπει να 
συλληφθούν και να κρατηθούν σε απομόνωση. Υπάρχει κίνδυνο συσκότισης. 

  

Πρέπει να επαναληφθεί το μακελειό του 1976 ?! 

Το 1976, στις Η.Π.Α.: η «Γρίπη των χοίρων», ναι, ακριβώς, η ίδια «γρίπη των 
χοίρων», όπως και τώρα. Και αυτή μια επιδημία από χέρι ιατρού, από τα εργαστήρια 
των Η.Π.Α.. Τα πρώτα περιστατικά εμφανίστηκαν στη φρουρά του οχυρού Ντυξ (Fort 
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Dix Garrison), λίγοι μόνο ήταν οι ασθενείς, και ένας στρατιώτης νεκρός. Ωστόσο 
χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να εξαγγελθεί μια επιδημία γρίπης των χοίρων 
σε όλα τα μήκη και πλάτη των Η.Π.Α.. Το πρόγραμμα εμβολιασμού σε πανεθνική 
κλίμακα ήχε ως αποτέλεσμα πλήθος κόσμου να υποστούν βαριές σωματικές βλάβες. 
Προηγουμένως οι ιατροί και οι κερδοσκόποι των κατασκευαστών εμβολίων είχαν 
ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. μέχρι το σημείο να ακυρωθούν και να 
διαγραφτούν όλα τα ρήτρα αστικής ευθύνης. Κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να τους 
καλέσει να λογοδοθούν. Επομένως ήξεραν πολύ καλά τι πράξανε.  

Ο μαζικός εμβολιασμός έπρεπε να εγκαταλειφθεί απερίσκεπτα, το πρόγραμμα των 
ιατρών κατέρρεε. Ο υπουργός υγείας των Η.Π.Α. έχασε την δουλειά του, ο 
διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων παραιτήθηκε από τη θέση του. Από 
τον Οκτώβριο μέχρι το χειμώνα είχαν εμβολιαστεί 40 εκατομμύρια άτομα. 
Αποτέλεσμα αυτής της θεραπείας: το ποσοστό θνησιμότητας ήταν πάνω από τα 
αντίστοιχα ποσοστά σε χειμωνιάτικες περιόδους χωρίς εμβολιασμούς.  

Αυτή η «γρίπη των χοίρων» καταγράφτηκε στην ιστορία ως «επιδημία που ποτέ δεν 
συνέβη». Όμως οι νεκροί είναι ακόμα σήμερα νεκροί, και οι σακατεμένοι και οι 
ζημιωθέντες είναι ακόμα σήμερα σακατεμένοι και ζημιωθέντες. 

Πρέπει να επαναληφθεί? Δεν έγινε μάθημα το πάθημα?  

II. 

Οι εμβολιασμοί είναι ιατρικές απόπειρες εξαπάτησης, και στις επιπτώσεις που 
έχουν είναι όπλα μαζικής καταστροφής κατά του πληθυσμού της ίδιας χώρας, 
ο οποίος πληθυσμός είναι σε μεγάλο βαθμό ανυποψίαστος και καταπιεσμένος. 

Οι εμβολιασμοί είναι εντελώς αναποτελεσματικοί, πλην των βλαβών που προκαλούν. 
Τούτο είναι γνωστό από τότε που υπάρχουν οι εμβολιασμοί. Στο 1796 ο Άγγλος 
επαρχιακός ιατρός Τζέννερ (Jenner) έσκισε ελαφριά το δέρμα μερικών χωρικών και 
εισήγαγε στην πληγή πύο από αγελάδες που είχαν προσβληθεί από την ακίνδυνη για 
τον άνθρωπο ευλογία των βοοειδών (δαμαλίδα) για να ερευνήσει εάν ο 
«δαμαλισμός» αυτός θα πρόσφερε προστασία από τη φοβερή ευλογία των 
ανθρώπων. Εμβολίασε ακόμα και τον ίδιο το γιό του, ο οποίος πέθανε εξ αιτίας του 
εμβολιασμού. Ο Τζέννερ δεν μπορούσε ποτέ να αποδείξει ότι με δαμαλίδες ήταν 
δυνατόν να επιτευχθεί η ανοσία εναντίον την ευλογία. Αργότερα, ο ίδιος 
προειδοποίησε με έμφαση για τους κινδύνους του εμβολιασμού. Όμως το κερδοφόρο 
εμπόριο εμβολίων είχε ήδη πάρει φόρα και οι ιατροί σιώπησαν όλα τα ατυχήματα 
που συνέβησαν μετά την χορήγηση εμβολίων. Η αίγλη της ιατρικής φέγγει πάνω από 
τους νεκρούς. Επειδή οι μεν ζουν στο ζόφο του σκότους ενώ οι δε χαίρονται τη λάμψη 
του φωτός / και φαίνονται αυτοί που φεγγίζει το φως ενώ δεν φαίνονται εκείνοι που 
ζουν στο σκοτάδι (There are some who are in darkness / And the others are in light / 
And you see the ones in brightness / Those in darkness drop from sight).  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πραγματοποιούσε εμβολιασμούς στην Ινδία επί 
επτά και μισό χρόνια, εναντίον την φυματίωση. Το καταστροφικό αποτέλεσμα, ενώ 
θα έπρεπε να παραμένει μυστικό, ήρθε στο φώς της δημοσιότητας το 1971: ο 
εμβολιασμός εναντίον την φυματίωση ήταν εντελώς αναποτελεσματικός. Εντούτοις τα 
εκατομμύρια κέρδη είχαν εισπραχθεί. 

Στο 1930, στο Λίμπεκ Γερμανίας, 250 παιδιά υποβλήθηκαν σε αναγκαστικό 
εμβολιασμό εναντίον τη φυματίωση. Περισσότερα από ένα τέταρτο των παιδιών 
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πέθαναν αμέσως μετά, και ελάχιστα παιδιά την γλύτωσαν χωρίς αναπηρία. Το 
πείραμα αυτό, του οποίου η θανατική κατάληξη ήταν γνωστή, επαναλήφθηκε 40 
χρόνια αργότερα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σε μαζική κλίμακα στην Ινδία 
εν γνώσει του αποτελέσματος, εκ των προτέρων. Χιλιάδες Ινδοί, δηλ. όσοι επέζησαν, 
είναι ακόμα σήμερα σημαδεμένοι από τις σωματικές βλάβες που υπέστησαν εξ αιτίας 
του εμβολισμού.  

Συμπαραστάτες στα λόγια, όμως δήμιοι στην πράξη: η Παγκόσμια Οργάνωση 
Δημίων (World Hangmen Organisation). Η Ινδία, ο λεγόμενος Τρίτος Κόσμος, δηλ. 
φτωχός κόσμος που δέχεται μετά χαράς κάθε βοήθεια που τους προσφέρεται, αυτόν 
τον τόπο του εγκλήματος είχε επιλέξει εσκεμμένα η Π.Ο.Υ., δηλ. διόλου με δόλο. Ήδη 
ο Πάουλ Έρλιχ (Paul Ehrlich), ο θεμελιωτής της χημειοθεραπείας, και οι όμοιοι του 
είχαν ξεσπάσει μετά μανίας, με τα ιατρικά πειράματα τους, στους πληθυσμούς των 
τότε ακόμα γερμανικών αποικιών, και είχαν λυσσάξει πολύ χειρότερα από τους 
μεταγενέστερους ιατρούς των στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί, από τους 
οποίους μερικοί κρεμάστηκαν στη Νυρεμβέργη το 1947. Ο Πάουλ Έρλιχ βραβεύτηκε 
με το Βραβείο Νόμπελ της Ιατρικής, το 1908. Σήμερα υπάρχει το Ινστιτούτο Πάουλ 
Έρλιχ, το οποίο τίθεται υπό ποινική καταγγελία με την παρούσα.  

Οι εμβολιασμοί δεν είναι παρά τσαπατσουλιές των ιατρών, βιολογικά όπλα φτιαγμένα 
στα ιατρικά εργαστήρια.  

Μικροβιακές μορφές ζωής, ακίνδυνες, η οποίες συνυπάρχουν εδώ και 
δισεκατομμύρια χρόνια με τους αντίστοιχους ξενιστές τους σε σχέση καλής γειτονιάς, 
ενώνονται από τους ιατρούς με ξένους οργανισμούς, συζευγνύονται μετά βίας, 
διασταυρώνονται με ιατρικό-τεχνητό τρόπο (χοίρος + κότα + ποντίκι + πουλί …). Το 
αποτέλεσμα? Π.χ. ένα καινούριο εμβόλιο, το οποίο στη σύσταση του δεν διαφέρει 
από μια βιολογική βόμβα.  

Το τελικό προϊόν εμπλουτίζεται, μεταξύ άλλων, με τα βιομηχανικά τοξικά υδράργυρο 
και αργίλιο και με τη διαβόητη για τις καρκινογόνους ιδιότητες της φορμαλδεΰδη. Τα 
εμβόλια είναι τοξικά απόβλητα τραβηγμένα στη σύριγγα, και ως προς τις επιπτώσεις 
τους είναι δηλητήρια για τα νευρά και το μεταβολισμό. Ό τι ονομάζεται εμβόλιο είναι, 
στην πραγματικότητα, θανατηφόρα ουσία. 

Οι βλάβες που προκύπτουν από τη δηλητηρίαση δεν περιορίζονται στον 
εμβολιασμένο. Έχουν την τάση να επεκταθούν στους απόγονους. Αυτές οι βλάβες 
χορηγούνται στα μελλοντικά παιδιά ως παρακαταθήκη στην κούνια τους.  

Όποιος, κατόπιν του εμβολιασμού, παραπονιέται για πονοκέφαλο και ζαλάδες, 
δυσκολεύεται να θυμηθεί και υποφέρει από αϋπνία, είναι ανήσυχος και οξύθυμος, 
χάνει τα δόντια του, υποφέρει από διάρροια, διαταραχή της όρασης, διαταραχή της 
ακοής, δυσλεξία και αφασία, ασταθές βάδισμα (αταξία) και απώλεια ισορροπίας στο 
περπάτημα, όταν εκδηλώνονται συμπτώματα παράλυσης που ξεκινούν από τα πόδια 
και εξαπλώνονται σε ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένης και της 
θανατηφόρας αναπνευστικής παράλυσης, όταν εκδηλώνονται έλκους στο στομάχι και 
στα έντερα, καρκίνο και βλάβες στο ήπαρ και στα νεφρά, Άλτσχαϊμερ και Πάρκινσον, 
αυτός ξέρει σε τι οφείλονται οι παθήσεις αυτές. Κανένας ιατρός δεν θα του το 
αποκαλύψει ποτέ. Τα παιδιά πλήττονται ακόμα πολύ περισσότερα. Όσο 
περισσότεροι είναι οι εμβολιασμοί, τόσο περισσότερα είναι τα αυτιστικά παιδιά. Το 
γνωρίσουν οι ιατροί, εδώ και πολύ καιρό.  
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Υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου: τα στοιχεία του εγκλήματος που 
στοιχειοθετούν τις αξιόποινες πράξεις είναι δοσμένα, όπως είναι επίσης 
ολοφάνερη και η πρόθεση φόνου.  

Οι χρόνιες παθήσεις μπορούν να εκμεταλλευθούν εκ νέου σε μέγιστο βαθμό, 
εισφέρουν κέρδη, κονδύλια για την έρευνα και πολύ καλά πληρωμένες θέσεις σε 
ινστιτούτα έρευνας. Όμως το να ανοίξει έστω και ένας ιατρός το στόμα του για να 
αναφερθεί στις προκληθέντες βλάβες? Ποτέ και ποτέ.  

Αυτές οι βλάβες συνιστούν τον κανόνα, και συμβαίνουν τόσο συχνά ώστε υπάρχει 
ακόμα και ένας ειδικός νόμος που επιχειρεί να καλύπτει αυτές τις βλάβες. Επομένως 
ξέρουν πολύ καλά τι πράττουν. Όποιος υπέστη μια βλάβη εξ αιτίας του 
«προστατευτικού» - ναι πράγματι! προστατευτικού εμβολιασμού λαμβάνει, σύμφωνα 
με το νόμο περί προστασίας κατά των λοιμώξεων, τις αντίστοιχες παροχές και 
θεραπευτική αγωγή και επανεκπαίδευση και κινησιοθεραπεία και ... Μετά από 
αίτηση. Μόνο που στις περισσότερες περιπτώσεις η έγκρισή του αιτήματος 
προηγείται από το θάνατο. Όχι βέβαια του ιατρού που χορήγησε το εμβόλιο, αλλά 
εκείνος που πεθάνει, και μάλιστα πολύ πρόωρα, είναι και εδώ άλλη μια φορά ο 
κακοποιημένος ασθενής, και με αυτό θα έχουν και παραγραφθεί όλες οι αξιώσεις του, 
ενώ εκείνοι που του προξένησαν την ζημιά και οι βασανιστές του θα έχουν αθωωθεί. 

Οι ιατροί ξέρουν πάρα πολύ καλά με πιο κανόνι επιτίθενται εναντίον την 
ανθρωπότητα όταν χορηγούν εμβολιασμούς. Στους ίδιους τους εαυτούς τους δεν 
κάνουν το καλό αυτό, εσκεμμένα.  

Οι ίδιοι οι ιατροί δεν υποβάλλονται σε εμβολιασμούς. Σύμφωνα με ένα γκάλοπ 
της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (καλοκαίρι 2009) δικαιολογούν την στάση τους ως 
εξής (κατά λέξη): 

"Ούτος η άλλως οι εμβολιασμοί δεν προστατεύουν καθόλου". 
"Όσον αφορά εμένα, προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα κολλήσω την γρίπη". 
"Μια γρίπη δεν είναι μια σοβαρή αρρώστια". 
"Φοβάμαι της παρενέργειες από τους εμβολιασμούς". 

– – – – – Αυτό δεν είναι παράλογο ?! – – – – – 

ΙΙΙ. 

Ο αναγκαστικός εμβολιασμός απαγορεύεται 

Και στον επόμενο εμβολιασμό θα υπάρχουν νεκροί και σακατεμένοι σε μαζική 
κλίμακα. Τούτο ήταν, είναι και θα είναι πάντα το αποτέλεσμα κάθε εμβολιασμού. Η 
συμμετοχή στον τωρινό εμβολιασμό είναι ακόμα εθελοντική. Μα βρισκόμαστε μόλις 
στην αρχή. Ως επόμενο βήμα θα επιχειρήσουν να διεξάγουν αναγκαστικούς 
εμβολιασμούς, ή ήδη από τώρα ή αργότερα, εξαρτάται από την αντίσταση που οι 
ιατροί θα συναντήσουν. 

Ο αναγκαστικός εμβολιασμός απαγορεύεται. 

Υπάρχει το θεμελιώδη δικαίωμα στη ζωή και υπάρχει επίσης το θεμελιώδη δικαίωμα 
στη σωματική ακεραιότητα. Κάθε εμβολιασμός συνιστά μια απαγορευμένη επέμβαση 
στο θεμελιώδη δικαίωμα της σωματικής ακεραιότητας και τιμωρείται ως πρόκληση 
σοβαρής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. 
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Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε έναν αναγκαστικό εμβολιασμό ο οποίος του 
προξενεί σωματικές βλάβες ή και τον θάνατο. Σύμφωνα με το άρθρο 20, 
παράγραφος 6, του Νόμου περί προστασίας κατά των λοιμώξεων 

«το άτομο προς εμβολιασμό το οποίο δεν μπορεί να εμβολιασθεί χωρίς να τρέχει 
κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία του πρέπει να απαλλαχθεί από την υποχρέωση 
στον εμβολιασμό»  
(Νόμος περί προστασίας κατά των λοιμώξεων, άρθρο 20, παράγραφος 6) 

Κάθε εμβολιασμός θέτει σε κίνδυνο τη ζωή. Το γνωρίσουν οι πάντες. Το σχετικό 
«ιατρικό πιστοποιητικό» έχει δοθεί ήδη προ πολλού. Δεν χρειάζεται πλέον να 
πιστοποιηθούν για άλλη μια φορά και κατά περίσταση οι βλάβες που αναμένονται 
από τον εμβολιασμό, οι οποίες βλάβες ήδη από τώρα υπολογίζονται σε 250.000 
περιστατικά. Κάθε ήδη διεξαχθέντος εμβολιασμός φέρνει μαρτυρία επί του κινδύνου 
για τη ζωή και των προκληθέντων βλαβών. Κάθε εμβολιασμένος είναι ένας 
αδιάψευστος μάρτυρας, ο οποίος έχει σφραγίσει με το αίμα του το μαρτύριο του. 
«Ιατρικό πιστοποιητικό»? Εκδοθέν, παραδείγματος χάριν, από τον Ομοσπονδιακό 
Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος, με την γνωμάτευση υπέρ της μη επικινδυνότητας όλων 
των πυρηνικών σταθμών έριξε τότε την πιστολιά εκκίνησης για όλες εκείνες τις 
εγκαταστάσεις που σήμερα, στη Gorleben, στην Asse, στο Krümmel, στο Biblis, στη 
Grohnde, στη Gundremmingen, στο Brokdorf, στο Würgassen, δηλ. σαν πυρηνικοί 
σταθμοί και σαν εγκαταστάσεις τελικής (ποιανού τέλους?) εναπόθεσης ραδιενεργών 
αποβλήτων, εκπέμπουν μαζικά καρκίνο του αίματος? Και δεν ακούγεται ούτε μια λέξη 
κατά αυτής της γενοκτονίας εκ μέρους των ιατρών, οι οποίοι, ακόμα μια φορά, έχουν 
σκεπάσει τα πάντα κάτω από την λευκή ποδιά της σιωπής τους, δηλ. οι ιατροί των 
τοπικών Κέντρων Δημόσιας Υγείας (πλ. το καθήκον των ιατρών στα Κέντρα 
Δημόσιας Υγείας να επιδεικνύουν την αρμόζουσα προσοχή!  καθήκον που απορρέει 
από την Θέση του εγγυητή που οι ίδιοι κατέχουν, δηλ. την θεσπισμένη υποχρέωση 
και ευθύνη του ιατρού να προστατέψει τον ασθενή με κάθε τρόπο!), οι οποίοι ιατροί 
δεν έχουν εκδώσει έστω και μια φορά ένα «ιατρικό πιστοποιητικό» περί του 
«κινδύνου για τη ζωή και την υγεία», τα «Δημόσια Κέντρα Υγείας», οι ράμπες 
διαλογής της τάξης των ιατρών για την αναγκαστική στείρωση και την μαζική 
δολοφονία, ο νόμος του 1935 ακόμα σε ισχύ, έως και το 2006, ως ομοσπονδιακός 
νόμος, δηλ. ακριβός τα ίδια Κέντρα Δημόσιας Υγείας, τα οποία, σήμερα, καλούνται να 
διεξάγουν τους εμβολιασμούς. 
 
Το Τσερνομπίλ κτίστηκε σύμφωνα με ακριβώς εκείνα τα δυτικά πρότυπα και ακριβώς 
εκείνη τη δυτική τεχνολογία που προηγουμένως είχε λάβει τις ευλογίες των ιατρών 
του ομοσπονδιακού Ιατρικού Συλλόγου. Χωρίς το μνημόνιο του Γερμανικού Ιατρικού 
Συλλόγου υπέρ των πυρηνικών σταθμών το Τσερνομπίλ δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν 
να συμβεί. 
 
Και η Συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων? Η Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας? Είναι τυφλές και χωρίς νύχια απέναντι στους ιατρούς, αυτής της τάξης 
καταστροφής και των τελικών λύσεων. 
Το «ιατρικό πιστοποιητικό», στην συγκεκριμένη περίπτωση εναντίον τους κινδύνους 
του εμβολιασμού? Δεν είναι παρά ένα αστείο βλακείας. Μαζικές και αποδεδειγμένες 
βλάβες για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των άλλων δεν αποτελούσαν ποτέ 
λόγο παρέμβασης για τους ιατρούς, ούτε στο ελάχιστον. 
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Αντιθέτως: 
 
Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία συμμετέχει ως συνεργός στην πρώτη 
γραμμή της επίθεσης κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του 
πληθυσμού, κερδοσκοπεί με το φόβο της αρρώστιας, τον οποίο φόβο η ίδια 
υποθάλπει εσκεμμένα: τα νεαρά κορίτσια πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιασθούν 
κατά του «θανάσιμου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας»! 
‘Όλοι οι άλλοι συνιστούν προφύλαξη κατά του εμβολιασμού. Η επιτροπή όμως το 
αγνοεί, επειδή ο εμβολιασμός φέρνει πολύ, μα πολύ χρήμα: για την αποκάλυψη του 
δήθεν καρκινογόνου ιού, το 2008, απονεμήθηκε  στον ιατρό της Χαϊδελβέργης, 
Χάραλντ τσουρ Χάουζεν (Harald zur Hausen), το Νομπέλ για την Ιατρική. Στην 
επιτροπή απονομής των Νομπέλ συμμετείχαν οι αποσταλμένοι ακριβώς της ίδιας 
φαρμακευτικής εταιρίας η οποία, σήμερα, πραγματοποιεί έναν τζίρο 
τρισεκατομμυρίων με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Όποιος ακολούθησε τις «συστάσεις» 
της Επιτροπής Εμβολιασμού παλεύει ακόμα σήμερα με τις βλαβερές συνέπειες του 
εμβολιασμού. Εν τω μεταξύ, ο τωρινός Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 
Εμβολιασμού, στην κύρια απασχόληση του, βρήκε μια θέση σε έναν βιομηχανικό 
όμιλο ιατρικής. Από τη «Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού» δεν ακούστηκε ούτε μια 
λέξη για την επικινδυνότητα αυτού του εμβολιασμού, ποτέ. 
 
Αυτό σημαίνει: 

 
Όποιος, «σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό … δεν μπορεί να εμβολιαστεί 
χωρίς κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα …», 
 

υποβάλλεται μολαταύτα στον εμβολιασμό. Κανένας ιατρός δεν θα καταθέσει ποτέ τη 
μαρτυρία του κατά του εμβολιασμού. 
 
Ως εδώ όσον αφορά το «ιατρικό πιστοποιητικό» το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να 
διαπιστώσει τις βλάβες από τον εμβολιασμό. 
 
Μα πότε, επιτέλους, θα κοπούν τα χέρια σ’ αυτούς τους εγκληματικούς 
τσαρλατάνους?! 

ΙV. 

Ο προϋπολογισμός του κράτους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, τα ταμεία είναι 
άδεια, και μολοταύτα διατίθενται εκατομμύρια και εκατομμύρια για την «μεγαλύτερη 
εκστρατεία εμβολιασμού που έγινε ποτέ στην ιστορία», δηλ. για έναν εμβολιασμό ο 
οποίος 
• είναι άχρηστος (δεν υφίσταται κανένα κίνδυνο, ούτε στο ελάχιστο) 
• δεν έχει δοκιμαστεί (ο προαπαιτούμενος χρόνος δοκιμασίας είναι 5 έτη) 
• απορρίπτεται απ’ όλους (οι ίδιοι οι ιατροί δεν εμβολιάζονται) 
• προξενεί μόνο βλάβες (πλ. τους εμβολιασμούς που έχουν διεξαχθεί ήδη). 
Η εκστρατεία για τον μαζικό εμβολιασμό είναι μια εκστρατεία τρομοκρατίας 
σχεδιασμένη από τους ιατρούς και καθοδηγούμενη υπό την αιγίδα της πολιτικής της 
υγείας (HEILSpolitisch gesteuert). Ο,τι ονομάζεται εμβολιασμός δεν είναι παρά ένα 
μαζικό πείραμα με ανθρώπινα πειραματόζωα. Οι αναμενόμενοι νεκροί και 
σακατεμένοι έχουν υπολογιστεί προκαταβολικά στις στατιστικές και αποτελούν μέρος 
του υπολογισμού. 
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Η Π.Ο.Υ. έχει αλλάξει παρευθύς τα κριτήρια για την εμφάνιση μιας δήθεν πανδημίας. 
Διακήρυξε την αναβάθμισή της επικινδυνότητας στο ανώτατο επίπεδο. Όχι επειδή 
υπάρχει πραγματικά κίνδυνος – στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος -  
αλλά μάλλον πρόκειται για μια στρατηγική – τακτική επιχείρηση της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας που αποσκοπεί στην περαιτέρω επέκταση της ήδη περιεκτικής 
και εκτενής τρομοκρατικής διδακτορίας υγείας, δηλ. της ΙΑΤΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑΣ 
(DOCTATORSHIP) της. 

Σε ένα χαρτί στρατηγικής της Π.Ο.Υ. του 1989 για το AIDS δίνονται οι εξής οδηγίες: 
θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή απειλή. Επειδή λόγω του ότι δεν θα μπορούσε 
να ξέρει κανείς πως να διαχειριστεί το σωστό βαθμό φόβου, συνιστάται να 
δοκιμαστούν διάφορους τρόπους προσέγγισης αναφορικά με το AIDS. Οι πιο ώριμες 
και αποτελεσματικές εκδοχές θα μπορούσαν να χρησιμευτούν ως πρότυπο για άλλες 
αρρώστιες. 

Η Π.Ο.Υ. εκπληρώνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το έγκλημα της σύστασης 
μιας τρομοκρατικής οργάνωσης με πεδίο δράσης όλη την υφήλιο.  

Και κατόπιν η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πραγματοποιούσε το σχέδιο επίθεσης 
της: 

Το 2005 ολόκληρος ο κόσμος πανικοβλήθηκε με την απειλή του μαστίγιου μιας δήθεν 
γρίπης των πτηνών, ειδικά δε με την απειλή της Π.Ο.Υ. ότι θα πέθαναν 150 
εκατομμύρια κόσμου. Πέθαναν, πράγματι, 200 άτομα, αλλά όχι από τον «ιό της 
γρίπης των πτηνών», τούτο το ιατρικό φόβητρο. Πέθαναν υπό το βομβαρδισμό με 
χημειοθεραπεία, απομονωμένα σε πλαστικές τέντες, αποκομμένα από τον έξω 
κόσμο, παραδιδόμενα χωρίς καμία προστασία στους ιατρούς, ακριβώς όπως το 
γνωρίζουμε από τα υπόγεια βασανιστήρια. Και εκεί είναι οι ιατροί, οι οποίοι 
βασανίζουν τα θύματα τους με ενέσεις που προκαλούν αναπνευστική παράλυση, για 
να τους επαναφέρουν στη ζωή μέσω των μηχανημάτων ανάνηψης. 

Έπειτα, το 2006, παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά το θαυματουργό φάρμακο κατά της 
«θανάσιμης γρίπης των πτηνών». Το ‘Arkanum’ (μυστικό) λεγόταν: Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ειδικά στη Γερμανία, την χώρα που φιλοξενούσε το 
πρωτάθλημα, υπήρξαν εκτεταμένες θαυματουργές ιάσεις σε μεγάλο αριθμό. Εάν το 
Βατικανό θα είχε τηρήσει τα σχετικά λογιστικά βιβλία, θα προέκυπταν πλήθους 
ανακηρύξεις αγίου. Ούτε πια έστω και ένα περιστατικό «γρίπης των πτηνών», μόλις 
είχε σφυριχτεί η έναρξη του πρώτου παιχνιδιού. 

Πρωτύτερα, το 2003, με το ΣΑΡΣ, το ίδιο σκηνικό τρόμου, και σ’ αυτήν την 
περίπτωση η σκηνοθεσία άνηκε στην Π.Ο.Υ.. Και τότε η Π.Ο.Υ. είχε προφητέψει: θα 
πεθάνουν εκατομμύρια κόσμου. Πέθαναν πράγματι 54 άτομα. Ο καθένας από τους 
αποβιώσαντες βρισκόταν σε ιατρική παρακολούθηση. 

Να θυμηθούμε το ασυνήθιστο «τάιμινγκ»: το θέαμα του ΣΑΡΣ άρχισε συγχρόνως με 
την εισβολή των ΗΠΑ στα ιρακινά κοιτάσματα πετρελαίου. Ο παγκόσμιος 
συναγερμός πανδημίας εξυπηρέτησε το σκοπό της απόσπασης της προσοχής. 

Κατόπιν η Π.Ο.Υ. κήρυξε τη νίκη επί του ΣΑΡΣ. Το ΣΑΡΣ, έλεγε, είχε περισταλθεί με 
τα μέτρα της καραντίνας και της επιτήρησης των πιθανά προσβεβλημένων 
ατόμων. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι αυτές, υποστήριξε, ήταν πολύ πιο 
αποτελεσματικές από όλα τα φάρμακα. 

Μόνο λίγες ημέρες αργότερα στα ΜΜΕ κυκλοφορεί ήδη ο επόμενος «ύπουλος ιός»: 
«Συναγερμός ευλογίας εξαιτίας ενός γιγάντιου αρουραίου κρατάει σε αγωνία τις ΗΠΑ. 
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Οι υγειονομικές αρχές εξετάσουν το ενδεχόμενο προστατευτικού εμβολιασμού, 
αρχικά σε εκούσια βάση». Όποιος θα προσβαλλόταν θα ‘κολλούσε’ πυρετό, πυώδεις 
φλύκταινες και εφιδρώσεις (επομένως τίποτα επικίνδυνο για τη ζωή). 

Κατόπιν, χωρίς ανάσα, ακολουθεί το επόμενο χτύπημα: ο «ιός του Δυτικού Νείλου», 
και αυτός πολύ επικίνδυνος, αλλά και αυτός εξαφανισμένος τόσο γρήγορα όσο ο 
προηγούμενος «ιός». Έπειτα, συνοδεύοντας την τρομοκρατία, οξείες αναφορές για 
μαζικούς καινούριους «φονικούς ιούς», οι οποίοι έχουν στήσει καρτέρι στη ζούγκλα 
του Αμαζόνιου. Όλα είναι προϊόν φαντασίας. 

Συμπέρασμα: 

Δεν υπήρξε ποτέ μια επιδημία, και ποτέ δεν υπήρξε μια πανδημία. Πρόκειται 
αποκλειστικά για το έργο της δημιουργίας πανικού, σκηνοθετημένο από την 

Π.Ο.Υ., που αποβλέπει στην υπόταξη του πληθυσμού. 

Θεραπισμός = Τρομοκρατία 

Υπάρχει έστω και στο ελάχιστο η ένδειξη ότι τούτη τη φορά, με τη «γρίπη των 
χοίρων», τα πράγματα θα έχουν μια διαφορετική κατάληξη? Για να μην 

κουνηθεί ο κόσμος, του κάνουν τη ζωή πατίνι. Και ο κόσμος θα είχε όλους τους 
λόγους με το μέρος του για να επιτεθεί στις συνθήκες που αφορούν την 

επιβίωση του. 

Ένας κόσμος που επαναστατεί πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Ξεπερνώντας όλα τα 
όρια του συστήματος, πέρα από τις πολιτικές, τις ιδεολογικές και τις θρησκευτικές 
διαφορές, η Π.Ο.Υ. κυβερνάει πάνω από όλα τα κράτη. Στην περίπτωση του ΣΑΡΣ, η 
Κίνα είχε ακόμα αντιταχτεί, εν τω μεταξύ υπακούει και συνεργάζεται και αυτή: η 
τωρινή διευθύντρια της Π.Ο.Υ. είναι Κινέζα. 

Οι καταγγελθέντες στο Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κόχ, στην Μόνιμη Επιτροπή 
Εμβολιασμού, στο Ινστιτούτο Πάουλ Έρλιχ και σε κάθε Κέντρο Δημόσιας Υγείας είναι 
συνεργοί στο σιωπηλό πραξικόπημα της Π.Ο.Υ.. Ο καταμερισμός των εξουσιών 
αγκυροβολημένος στο συνταγματικό δίκαιο έχει καταργηθεί. Βασιλεύει η ιατροκρατία 
(δηλ. η κυριαρχία των ιατρών). 

Οι ενέργειες των καταγγελθέντων στοιχειοθετούν τις ακόλουθες αξιόποινες 
πράξεις: 

• Έσχατη προδοσία 
• Εκβιασμός των συνταγματικών οργάνων του πολιτεύματος 
• Σύσταση τρομοκρατικών οργανώσεων 
• Προκατασκευαστικές ενέργειες για τη εξαπόλυση επιθετικού πολέμου 

κατά του πληθυσμού της ίδιας χώρας. 
• Πρόκληση σοβαρής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης 
• Κατάχρηση εξουσίας με σκοπό τον εξαναγκασμό του πολίτη να ενεργεί 

παρά τη θέληση του. 
• Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε μαζική κλίμακα. 

Εντούτοις: Ο κάθε υπόδικος για τις καταγγελθέντες πράξεις μπορεί να αρνηθεί να 
ακολουθήσει τις εντολές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημίων και να σταματήσει 
αμέσως το μαζικό εμβολιασμό, για την προστασία του πληθυσμού. Η Π.Ο.Υ. δεν 
κατέχει καμία εκτελεστική εξουσία για την έκδοση ρυθμιστικών πράξεων για τα 
εσωτερικά της εκάστοτε χώρας. 
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Χώρες ολόκληρες έχουν ήδη απαλλαχθεί από το ζυγό της Π.Ο.Υ.. Το Μεξικό κήρυξε 
από μόνο του το τέλος της επιδημίας της γρίπης των χοίρων, και δια της απόφασης 
αυτής έδειξαν την πόρτα εξόδου στην Π.Ο.Υ.. 

Και εδώ, στη δική μας χώρα, μερικοί ιατροί, ακόμα και ιατρικές ενώσεις, 
εγκαταλείπουν ήδη το βυθιζόμενο καράβι και αποστασιοποιούνται. «Νίπτουν τας 
χείρας τους ...»  

Ακόμα και οι αγρότες αντιστάθηκαν όταν επιχείρησαν να τους αναγκάσουν να 
εμβολιάσουν τα εκτρεφόμενα ζώα τους κατά του λεγόμενου καταρροϊκού πυρετού 
των βοοειδών. Οι αγρότες γνωρίζουν: ο εμβολιασμός σκοτώνει τις αγελάδες, ενώ τα 
μοσχαράκια γεννιούνται νεκρά ή παραμορφωμένα. Ξέρουν επίσης ότι ο καταρροϊκός 
πυρετός δεν πειράζει κανέναν, ότι είναι ακίνδυνος για τους ανθρώπους, και ότι το 
κρέας των ζώων μπορεί να καταναλωθεί χωρίς κανένα δισταγμό. Χιλιάδες αγρότες 
διαδήλωσαν κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Δεν υπάρχουν αναφορές για 
τραυματίες κτηνιάτρων ή άλλων ιατρών. 

Η μόνο σωστή, αιτιολογικά αποτελεσματική και αποδοτική, καθώς και 
επιτυχής καταπολέμηση επιδημιών είναι η εξής: η τάξη των ιατρών πρέπει να 
φύγει! Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα για την ανθρωπότητα. Η συνταγματική 
νομοθεσία (άρθρο 20, παράγραφο 4, δικαίωμα αντίστασης) μας καλεί να πράξουμε 
αναλόγως.  

V. 

Μια ματιά στο παρελθόν. Για να οξυνθεί η όραση για το ο,τι πρόκειται να 
συμβεί στο μέλλον. 

Και το 1918/19, στη διαβόητη ισπανική γρίπη - διαβόητη επειδή χρησιμοποιείται από 
τους ιατρούς έως σήμερα ως φόβητρο για το σκοπό της θεραπευτικής τρομοκρατίας - 
οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το θάνατο 50 εκατομμύριων κόσμου δεν ήταν «η 
αρρώστια» αλλά οι ιατροί και η θεραπεία τους. 

Αρχίατροι των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ βασάνισαν τους νεοσύλλεκτους με έως 
και 25 εμβολιασμούς. Μετά τους εμβολιασμούς κατά του τύφου και του κίτρινου 
πυρετού υπήρξαν πολυπληθείς νεκροί. Κατόπιν διεξήχθηκαν εμβολιασμούς με ακόμα 
ισχυρότερα εμβόλια, με αποτέλεσμα να αυξηθούν ακόμα περισσότερα οι βλάβες και 
οι νεκροί. Τότε, αντί να σταματήσουν επί τέλους τους εμβολιασμούς, συνέχισαν με 
ακόμα πιο δραστικά εμβόλια. Έγιναν ενέσεις με ανθρώπινο έκκριμα τύφου σε 
χοίρους και ανακατεύτηκαν και τα δύο με το ασπράδι αυγών κότας. Το αποτέλεσμα 
αυτής της ιατρικής τσαπατσούλικης δουλειάς: η λεγόμενη ισπανική γρίπη, μια νέα 
επιδημία κατασκευασμένη στα δηλητηριώδη μαγειρεία των ιατρών και 
διαδεδομένη παγκοσμίως δια των εμβολιασμών. 

Τα πρώτα περιστατικά εμφανίστηκαν σε αμερικανικά στρατόπεδα, στο Κάμπ Ντίβενς 
και το Κάμπ Φούστον, στρατόπεδα εκπαίδευσης στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και 
από εκεί το ιατρικό δηλητήριο διαδόθηκε σε όλη την υφήλιο. 

Κατά αυτής της από τους ιατρούς φτιαγμένης επιδημίας οι ιατροί διέταξαν την 
Ασπιρίνη σε μαζική κλίμακα. Η Ασπιρίνη, η οποία διατέθηκε στο εμπόριο για πρώτη 
φορά το 1890, ήταν το πρώτο φάρμακο που διατέθηκε στην αγορά υπό μια εντελώς 
ασήμαντη ή παραπλανητική εμπορική ονομασία, για να αποκρυφτεί η ουσία της. 
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Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ασπιρίνη χρησιμοποιήθηκε και στα στρατιωτικά 
νοσοκομεία στα πεδία των μαχών ως παυσίπονο και σε κάθε είδος κρυολογήματος. 
Με το φάρμακό αυτό κατεστάλη ο πυρετός. Χάρη του πυρετού όμως, δηλ. με την 
αρρώστια ως διαμαρτυρία, ο κόσμος θα είχε εξοπλιστεί και θα ήταν προστατευμένος. 
Ήδη ο Ηράκλειτος, πριν από 2500 χρόνια, εν γνώση αυτής της αλήθειας, έλεγε: 
‘Δώστε μου ένα καλό πυρετό και τίποτα πια μπορεί να με βλάπτει’. 

Υπάρχουν καρδιές που αντέχουν στην Ασπιρίνη, και υπάρχουν καρδιές που 
αντέχουν σε μια γρίπη. Αλλά μια γρίπη συν την Ασπιρίνη, σε τούτο το τελευταίο 
γεύμα του μελλοθάνατου, ακόμα και τα άτομα με την πιο γερή φύση δεν μπορούσαν 
να επιβιώσουν. Άτομα, στα οποία μέχρι τότε δεν έλλειπε ούτε το παραμικρό, 
κατάρρεαν ξαφνικά και απεβίωσαν στη μέση του δρόμου. Αιτία θανάτου: ο ιατρός. 

Στο τέλος οι νεκροί ανερχόταν σε 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Για χάριν σύγκρισης: 
οι νεκροί που έπεσαν στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου 
ανερχόταν σε 20 εκατομμύρια άτομα. 

Ποιος και τι είναι επομένως το πιο καταστρεπτικό όπλο μαζικής εξόντωσης κατά της 
ανθρωπότητας? Ο ιατρός και η θεραπεία του. Με την πρόφαση να καταπολεμά την 
αρρώστια ο ιατρός ενεργοποιείται σε όλους τους τομείς: καταστρέφοντας, 
μηδενίζοντας και εξοντώνοντας τη ζωή. 

Υφίστανται διεθνείς συμβάσεις για την προγραφή των χημικών, βιολογικών και 
ατομικών όπλων. Πότε επιτέλους θα προγραφτεί το δίδυμο: ιατρός & θεραπεία? 

Πώς συσχετίζονται όλα αυτά με μας, εδώ και τώρα? Τούτο που κάνει τη διαφορά 
είναι το εξής: τα θύματα εκείνης της εποχής έχουν πεθάνει ήδη. Εντούτοις: για όποιον 
ζει σήμερα το πιο σημαντικό είναι τούτο: 

Στην ισπανική γρίπη επέζησαν όσοι είχαν αρνηθεί κάθε εμβολιασμό. Όποιος 
φρόντισε να κρατάει την αιτία θανάτου ιατρός σε απόσταση δεν έπαθε τίποτα. Όλοι 
επέζησαν, εντελώς χωρίς βλάβες. 

Δεν είχαν εμπιστοσύνη στον ιατρό, και γνώρισαν τη φόρμουλα που προστατεύει από 
το θάνατο και το μαρασμό: 

Με τον ιατρό κάθε λέξη είναι περιττή! 
Κοπάνα τον επί τόπου! 

Αυτό ενισχύει την άμυνα σε παμμέγιστο βαθμό. Probatum est - είναι αποδεδειγμένο. 
Αυτή η φόρμουλα για τη διατήρηση της ζωής βρίσκει σήμερα μαζικά εφαρμογή σε 
όλη την υφήλιο. Χάρη του SPK!  

Οι δημοσιεύσεις βιβλίων οι οποίοι κατέδειξαν τους ιατρούς ως αυτουργούς των 
γενοκτονικών εμβολιασμών (π.χ. The Poisoned Needle, 1957) αναχαιτίστηκαν από 
τους ιατρικούς συλλόγους των ΗΠΑ και έχουν εξαφανιστεί. Αυτό δεν είναι κάτι 
ασυνήθιστο. Και η γερμανική ιατρική τάξη είχε φροντίσει να μην γίνουν γνωστά οι 
αναφορές για τις μαζικές δολοφονίες τα οποία είχαν διαπράξει στα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης (Μέγγελε & Σια). Εξαφάνισαν την τεκμηρίωση "Das Diktat 
der Menschenverachtung / Medizin ohne Menschlichkeit" (Τα Ντοκουμέντα της Δίκης 
των Ιατρών στη Νυρεμβέργη «Η υπαγόρευση της απανθρωπιάς / Ιατρική χωρίς 
ανθρωπιά»), αγοράζοντας όλα τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης του βιβλίου. 
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Συνοψίζοντας: 

Δεν υπάρχει καμία πανδημία. Αυτό που υπάρχει είναι η τρομολαγνεία σκηνοθετημένη 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με σκοπό την καταστολή του πληθυσμού. 
Θεραπισμός = Τρομοκρατία. 
Δεν υφίστανται οι νομικές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του εμβολιασμού. 
Οι εμβολιασμοί είναι ιατρικές απόπειρες εξαπάτησης, και στις επιπτώσεις που έχουν 
είναι όπλα μαζικής καταστροφής κατά του πληθυσμού, ο οποίος πληθυσμός είναι σε 
μεγάλο βαθμό ανυποψίαστος και καταπιεσμένος. 
Οι επιπτώσεις τους και οι βλάβες που προκαλούν είναι γνωστές. 
Επομένως, όποιος διεξάγει εμβολιασμούς ή κάνει προπαγάνδα για εμβολιασμούς ή 
διοργανώνει την διεξαγωγή τους, διαπράττει σωματική βλάβη σε μαζική κλίμακα, 
είναι ένας μαζικός δολοφόνος επικίνδυνος για το κοινό και διεξάγει πόλεμο κατά του 
πληθυσμού της δική του χώρας. 
Οι καταγγελθέντες πρέπει να συλληφθούν και να κρατηθούν σε απομόνωση. 
Υπάρχει κίνδυνο συσκότισης. 
Σε περίπτωση που το γερμανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης θα μείνει άπρακτο 
όσον αφορά την καταδίωξη των ιατρικών δραστών υπάρχει πάντα η διέξοδος να 
μεταφερθεί η έδρα της δίκης στη Λιβύη. Τους ιατρούς, οι οποίοι θανάτωσαν δια 
σύριγγας τους άλλους, δηλ. παιδιά στη συγκεκριμένη, περιμένει έως και σήμερα ο 
δήμιος, και ακριβώς το ίδιο σχοινί στο οποίο το 1947 στη Νυρεμβέργη κάμποση 
ιατρική λαμπρότητα βρήκε το πρόωρο της τέλος. 
Ίσως θα παρέμβει η Διεθνής Αμνηστία: να γράψτε ευγενικά παρακαλώντας για την 
ταχύ εκτέλεση.  
 
 
(Υπογραφή) 
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