Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ «ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ» ΤΟΥ
ΙΟΥ Η1Ν1 ΕΣΚΑΣΕ!
Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ «ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΙΟΥ Η1Ν1 ΕΣΚΑΣΕ!

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

«Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από την προσπάθεια ενός
πολιτικού κατεστημένου να υπαγορεύσει την αλήθεια».Michael
Foucault
1918: Ο κόσμος, που δεν πρόλαβε ακόμη να πανηγυρίσει το τέλος
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήρθε αντιμέτωπος με το ζοφερό
πρόσωπο της «Ισπανικής Γρίπης», η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε
πανδημία αφαιρώντας τη ζωή από πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους,
κυρίως νέους στην ηλικία.

2009: Στο Μεξικό κάνει την εμφάνιση της μια «νέα» επιδημία
γρίπης, που οφείλεται στο ιό Η1Ν1 (γνωστός από το 1976 και
ταυτοποιημένος ως «σοβιετικός ιός»), που γρήγορα εξαπλώνεται
στη βόρειο Αμερική και κατόπιν στον υπόλοιπο κόσμο. Αν και
αυτή η μορφή γρίπης, που ονομάζεται και «γρίπη των χοίρων»,
είναι ήπιας μορφής ο εγκαθιδρυμένος εδώ και δεκαετίες
μηχανισμός παραγωγής πανδημικών απειλών, που προωθείται από
την πολιτική, τα ΜΜΕ, τις φαρμακοβιομηχανίες, από
συγκεκριμένες επιστημονικές ομάδες και από τον Στρατό,
αναλαμβάνει δράση. Με μια συγκεκριμένη στρατηγική, που είναι
γνωστή ως «διαχείριση φόβου», αναλαμβάνει να διασπείρει τον
πανικό παντού και να κατασκευάσει την απειλή μιας επελαύνουσας
πανδημίας. Οι κατατρομαγμένοι πολίτες πέφτουν έτσι θύματα και
υποστηρίζουν μια πολιτική δημόσιας υγείας, που έχει να κάνει
με την «προληπτική» αγορά αντιϊκών φαρμάκων και μασκών και

τους μαζικούς εμβολιασμούς. Οι κυβερνήσεις και τα κράτη
υποκύπτουν στον –προωθούμενο από τα media– πανικό των πολιτών
τους και μπαίνουν στην περιπέτεια να αγοράσουν και να
αποθηκεύσουν εκατομμύρια δόσεις φαρμάκων και εμβολίων. Οι
φαρμακοβιομηχανίες τρίβουν τα χέρια τους: καταμεσής της
χειρότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των τελευταίων
δεκαετιών ετοιμάζονται να αποκομίσουν κέρδη δισεκατομμυρίων…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

Ο χορός της διαχείρισης του φόβου, που μεταφράζεται σε δεκάδες
δισεκατομμύρια, έχει στηθεί για τα καλά. Οι μήνες περνάνε, η
επιδημία της «γρίπης των χοίρων» εξαπλώνεται σε όλο και
περισσότερες χώρες, ο φόβος και ο πανικός αυξάνουν, και οι
φαρμακοβιομηχανίες (που είχαν ήδη προετοιμαστεί) έχουν βάλει
τα εργαστήρια τους να δουλεύουν τριπλοβάρδια για να προλάβουν
να καλύψουν τις ανάγκες της παγκόσμιας ζήτησης. Οι πελάτες
τους –δηλαδή ολόκληρα κράτη– έχουν προαγοράσει τεράστιες
ποσότητες εμβολίων για να εμβολιάσουν όχι μόνον τις ευπαθείς
ομάδες αλλά και ολόκληρο τον πληθυσμό τους. Δεν νοιάζονται για
πιθανές παρενέργειας από αυτούς μαζικούς εμβολιασμούς, αλλά
τους ενδιαφέρει να «θωρακίσουν» τους πολίτες τους απέναντι
στην απειλή της νέας γρίπης, που σύμφωνα με κάποιους
«ειδικούς» θα αφήσει πίσω της εκατομμύρια νεκρούς, ειδικά αν ο
ιός μεταλλαχθεί. Έτσι δεν είναι παράξενο που οι περισσότεροι
άνθρωποι πείστηκαν πως ήταν αντιμέτωποι με την «επιδημία του
αιώνα» και θα ήταν τυχεροί αν προλάβαιναν να εμβολιαστούν.

Υπήρχαν ωστόσο και ορισμένοι που δεν υπέκυψαν σ’ αυτή την
πανδημία του φόβου υποστηρίζοντας από την αρχή πως αυτή η
ιστορία ήταν μια «φούσκα», μια καλοστημένη «διαχείριση φόβου»
που στήθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες για να εκτοξεύσουν τα
κέρδη τους σε στρατοσφαιρικά επίπεδα. Αυτοί οι αντιφρονούντες
αποτελούνταν από ορισμένους ανεξάρτητους επιστήμονες και

ερευνητές, δημοσιογράφους και εναλλακτικούς θεραπευτές, αλλά
και υποψιασμένους πολίτες, με σωστή ενημέρωση και κρίση, που
δεν έπεσαν θύματα αυτής της νέας μαζικής παράνοιας. Αντίθετα
υποστήριζαν πως η περιβόητη πανδημία του ιού Η1Ν1 δεν ήταν
παρά μια ήπια μορφή γρίπης, που δεν ήταν πιο βαριά από τη
συνηθισμένη μορφή γρίπης η οποία, ως γνωστόν, προκαλεί σε όλο
τον κόσμο πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα ετησίως (κυρίως
ανάμεσα σε ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα). Με άλλα λόγια
ότι δεν υπήρχε λόγος πανικού. Στην αρχή αυτούς τους ανθρώπους
τους θεωρούσαν «γραφικούς» και συνωμοσιοπαρανοϊκούς και
γινόντουσαν αποδέκτες της χλεύης των πληρωμένων κοντυλοφόρων
του Συστήματος. Κι όμως, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είχαν
πέρα για πέρα δίκιο…

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ;

Ένας από αυτούς «γραφικούς τύπους» ήταν και η Jane
Burgermeister, Αυστριακή δημοσιογράφος ειδική σε επιστημονικά

θέματα, η οποία υποστήριξε πως ο ιός Η1Ν1 ήταν τεχνητός, ένα
εργαστηριακό δημιούργημα, και πως η φαρμακοβιομηχανία Baxter
έστειλε με πλοία 72 κιλά από αυτόν τον ιό, σε διάφορες γωνιές
του κόσμου, προκειμένου να ξεσπάσει η πανδημία! Η ίδια
υποστήριξε πως είχε αποδείξεις ότι το εμβόλιο για τον νέο ιό
πατενταρίστηκε από την Baxter το 2007, δηλαδή πολύ πριν γίνει
γνωστός ο ίδιος ο ιός! Σύμφωνα με την Burgermeister η Baxter
παρασκεύασε 72 κιλά υλικό εμβολιασμών, το οποίο επιμολύνθηκε
με ζωντανούς ιούς γρίπης των πτηνών, που προερχόταν από
εργαστήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνέχεια το υλικό
αυτό διατέθηκε σε 16 εργαστήρια σε τρεις γειτονικές χώρες. Μ΄
αυτό τον τρόπο στις 6 Μαρτίου 2009 η Baxter προκάλεσε μία
παγκόσμια πανδημία!

Η Jane Bürgermeister υποστήριξε ότι στόχος των κυβερνήσεων,
οργανισμών και φαρμακευτικών εταιριών είναι η μαζική
γενοκτονία του πληθυσμού, με την απελευθέρωση ενός θανατηφόρου
ιού, και η θέσπιση προγραμμάτων υποχρεωτικού μαζικού
εμβολιασμού. Κάνοντας λόγο για «παγκόσμιο εγκληματικό
συνδικάτο» που χειραγωγεί οργανισμούς ενώ χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη, κατασκευή και απελευθέρωση τεχνητών ιών προκειμένου
να δικαιολογήσει τους μαζικούς εμβολιασμούς, η Αυστριακή
δημοσιογράφος ενέπλεξε σ’ αυτόν τον «εγκληματικό πυρήνα» και
την περιβόητη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ! Καταθέτοντας σχετική
μήνυση στο FBI κατά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που ΟΗΕ,
πολιτικών και αξιωματούχων καθώς και κατά της εταιρίας
παρασκευής εμβολίων Baxter, η Jane Bürgermeister υποστήριξε
πως αυτός ο «εγκληματικός πυρήνας» έχει σχέσεις με τη FEMA
(την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας), η οποία έχει
δημιουργήσει υπόγειες βάσεις και τεράστια μαζικά νεκροταφεία
σε τουλάχιστον δύο πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά και με το Ίδρυμα
Ρόκφελερ, που είναι βασικός χρηματοδότης του ΟΗΕ και της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Συνωμοσιοπαράνοια ή μια
πραγματική παγκόσμια συνωμοσία; Όπως και να ‘χει το σίγουρο
είναι πως η πανδημία του Η1Ν1 ήταν άλλη μια «φούσκα», μια
κολοσσιαία ιατρική απάτη που μόλις αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε…

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΡΙΝ… ΑΡΧΙΣΕΙ

Καθώς περνούσαν οι μήνες και η περιβόητη πανδημία δεν ξεσπούσε
οι φωνές της αμφισβήτησης άρχισαν να πυκνώνουν. Η εκδήλωση των
συμπτωμάτων της γρίπης ήταν μεν μαζική αλλά τα συμπτώματά της
ήταν ήπιας μορφής. Δεν ήταν η φονική πανδημία που αναμένονταν.
Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και οι εργαζόμενοι στον τομέα της
Υγείας, αρνούνταν να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Ακόμη και η
ίδια η διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η
Μάργκαρετ Τσαν, που έχει αναλάβει τον συντονισμό των
υγειονομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση
της πανδημίας της νέας γρίπης, παραδέχθηκε πως δεν έχει
εμβολιαστεί ενάντια στον ιό Η1Ν1. Οι γιατροί δήλωναν πως μια
δόση είναι αρκετή, αντί των δύο που αναμενόταν αρχικά, έτσι τα
περισσότερα αποθέματα του εμβολίου ήταν αχρείαστα στις
υγειονομικές αρχές. Έτσι η Γερμανία εκδήλωσε το ενδιαφέρον να
μεταπωλήσει τα πλεονάσματα εμβολίων για τη νέα γρίπη. Η
Ελβετία αποφάσισε εξάλλου να δωρίσει τα μισά αποθέματά της σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμη και η Ελλάδα αποφάσισε να
επιστρέψει σχεδόν τα μισά εμβόλια απ’ όσα είχε παραγγείλει. Η
επιχείρηση μαζικός εμβολιασμός είχε αποτύχει.

Πριν εκπνεύσει το 2009 η Ολλανδία, μία από τις σοβαρότερες
ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα δημόσιας υγείας, ανακοίνωσε επίσημα
πως τελείωσε η επιδημία της νέας γρίπης Η1Ν1 στη χώρα. «Δεν
υπάρχει πλέον θέμα επιδημίας», δήλωσε ο Μάρτιν Σόμπελς,
εκπρόσωπος του Ολλανδικού Ινστιτούτου Υγείας και
Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το εν λόγω Ινστιτούτο ο αριθμός των
περιστατικών γρίπης των χοίρων στην Ολλανδία συνέχισε να
φθίνει, φτάνοντας τα 4,4 άτομα στις 10.000 την 2η εβδομάδα του
Δεκέμβρη του 2009. Επιδημία θεωρείται όταν υπάρχουν μολυσμένα
από τον ιό περισσότερα από 5,1 άτομα την εβδομάδα στους 10.000
κατοίκους. Έτσι η Ολλανδία ήταν η πρώτη που αποχαιρέτησε
επίσημα την απάτη της πανδημίας του ιού Η1Ν1.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Όλα αυτά, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν να αυξάνουν την
αμφισβήτηση αναγκάζοντας μια μερίδα των λιγότερο εξαρτώμενων
media να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους για το θέμα. Το
γεγονός αυτό αναθάρρησε και τους αντιφρονούντες επιστήμονες
που όλο αυτό το διάστημα βρισκόντουσαν στριμωγμένοι στη γωνία.

Ο δρ. Βόλφγκανγκ Βόνταργκ (Wolfgang Wodarg), επιδημιολόγος
και μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν ένας από εκείνους που
είχαν επικριθεί σφοδρά για την στάση του όσον αφορά τον ιό
Η1Ν1, επειδή δήλωσε πως χαρακτηρίστηκε λανθασμένα πανδημία
«υπό την πίεση των εργαστηρίων». Κατάφερε όμως τελικά να
πείσει αρκετά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέλουν πλέον
να διενεργηθεί έρευνα για την κήρυξη της νέας γρίπης Α (Η1Ν1)
σε πανδημία. Έτσι, στις 7 Ιανουαρίου του 2010, απαιτήθηκε η
δημιουργία μίας ευρωπαϊκής επιτροπής διερεύνησης που θα
εξετάσει «την απειλή για την υγεία των ψευδών
πανδημιών». Πρόκειται επίσης να ερευνηθεί πώς και σύμφωνα με
ποια επιστημονικά στοιχεία η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έκρινε

ότι πρόκειται για μία πανδημία «προκειμένου να αποφευχθούν
άλλοι λανθασμένοι συναγερμοί». Σε κείμενο που υπογράφεται από
βουλευτές δέκα χωρών ο δρ. Βόλφγκανγκ Βόνταργκ αναφέρει πως τα
εργαστήρια «υποκίνησαν την κατασπατάληση πόρων που προοριζόταν
για την υγεία προς όφελος αναποτελεσματικών στρατηγικών
εμβολιασμού… Εξέθεσαν χωρίς λόγο εκατομμύρια υγιείς ανθρώπους
στους κινδύνους των άγνωστων παρενεργειών των εμβολίων που δεν
ήταν επαρκώς δοκιμασμένα». Για τον ίδιο η περιβόητη πανδημία
του ιού H1N1 είναι η «ιατρική απάτη του αιώνα»! Οι συζητήσεις
και οι έρευνες για το θέμα θα ξεκινήσουν στο Στρασβούργο στο
τέλος Ιανουαρίου του 2010. Πολλά πρόκειται να αποκαλυφθούν τις
βδομάδες και τους μήνες που έρχονται. Εκτός αν το πανίσχυρο
φάρμακαρτελ προλάβει να αντεπιτεθεί με κάποια νέα «επιδημία».

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;

«Μπορείς να κοροϊδέψεις όλους τους ανθρώπους για κάποιο

διάστημα, κάποιους ανθρώπους για πάντα, αλλά όχι του πάντες
για πάντα», συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Πρόεδρος των ΗΠΑ
Αβραάμ Λίνκολ. Κάποιοι φαίνεται πως έχουν υποτιμήσει την
ανθρώπινη νοημοσύνη. Μας υποτιμούν όλους συστηματικά θεωρώντας
μας «πρόβατα» και «ζαλισμένο κοπάδι», που πανικοβάλλεται,
αφηνιάζεται και χειραγωγείται με το παραμικρό. Μπορεί όντως οι
περισσότεροι να είναι «πρόβατα», αλλά κάποιοι από εμάς
επιμένουν να είναι «μαύρα πρόβατα», να μην ακολουθούν το
κοπάδι και να έχουν ανεξάρτητη γνώμη και κρίση. Χάρη σ΄ αυτά
τα «μαύρα πρόβατα» που αντιστέκονται κάποια σκοτεινά σχέδια
στο τέλος δεν περνάνε. Το πρόβλημα στην όλη ιστορία είναι πως
ο λαός έχει μάθει να εμπιστεύεται τις κυβερνήσεις και τα έθνηκράτη, θεωρώντας πως εργάζονται για το καλό του. Όπως απέδειξε
όμως και η ιστορία της πανδημίας του Η1Ν1 κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει. Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες;

Σημείωση: Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην
αποκαλυπτική ειδική έκδοση Βιοτρομοκρατία: Εγκλήματα στο Όνομα
της Ιατρικής Επιστήμης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Άγνωστο.

Πηγή

ΠΗΓΗ:http://ygeia-sos.blogspot.com/2019/02/h1n1.html
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«Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από την προσπάθεια ενός
πολιτικού κατεστημένου να υπαγορεύσει την αλήθεια».
Michael Foucault

1918: Ο κόσμος, που δεν πρόλαβε ακόμη να πανηγυρίσει το τέλος
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήρθε αντιμέτωπος με το ζοφερό
πρόσωπο της «Ισπανικής Γρίπης», η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε
πανδημία αφαιρώντας τη ζωή από πενήντα εκατομμύρια ανθρώπους,
κυρίως νέους στην ηλικία.

2009: Στο Μεξικό κάνει την εμφάνιση της μια «νέα» επιδημία
γρίπης, που οφείλεται στο ιό Η1Ν1 (γνωστός από το 1976 και
ταυτοποιημένος ως «σοβιετικός ιός»), που γρήγορα εξαπλώνεται
στη βόρειο Αμερική και κατόπιν στον υπόλοιπο κόσμο. Αν και
αυτή η μορφή γρίπης, που ονομάζεται και «γρίπη των χοίρων»,
είναι ήπιας μορφής ο εγκαθιδρυμένος εδώ και δεκαετίες
μηχανισμός παραγωγής πανδημικών απειλών, που προωθείται από
την πολιτική, τα ΜΜΕ, τις φαρμακοβιομηχανίες, από
συγκεκριμένες επιστημονικές ομάδες και από τον Στρατό,
αναλαμβάνει δράση. Με μια συγκεκριμένη στρατηγική, που είναι
γνωστή ως «διαχείριση φόβου», αναλαμβάνει να διασπείρει τον
πανικό παντού και να κατασκευάσει την απειλή μιας επελαύνουσας
πανδημίας. Οι κατατρομαγμένοι πολίτες πέφτουν έτσι θύματα και
υποστηρίζουν μια πολιτική δημόσιας υγείας, που έχει να κάνει
με την «προληπτική» αγορά αντιϊκών φαρμάκων και μασκών και
τους μαζικούς εμβολιασμούς. Οι κυβερνήσεις και τα κράτη
υποκύπτουν στον –προωθούμενο από τα media– πανικό των πολιτών
τους και μπαίνουν στην περιπέτεια να αγοράσουν και να

αποθηκεύσουν εκατομμύρια δόσεις φαρμάκων και εμβολίων. Οι
φαρμακοβιομηχανίες τρίβουν τα χέρια τους: καταμεσής της
χειρότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης των τελευταίων
δεκαετιών ετοιμάζονται να αποκομίσουν κέρδη δισεκατομμυρίων…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

Ο χορός της διαχείρισης του φόβου, που μεταφράζεται σε δεκάδες
δισεκατομμύρια, έχει στηθεί για τα καλά. Οι μήνες περνάνε, η
επιδημία της «γρίπης των χοίρων» εξαπλώνεται σε όλο και
περισσότερες χώρες, ο φόβος και ο πανικός αυξάνουν, και οι
φαρμακοβιομηχανίες (που είχαν ήδη προετοιμαστεί) έχουν βάλει
τα εργαστήρια τους να δουλεύουν τριπλοβάρδια για να προλάβουν
να καλύψουν τις ανάγκες της παγκόσμιας ζήτησης. Οι πελάτες
τους –δηλαδή ολόκληρα κράτη– έχουν προαγοράσει τεράστιες
ποσότητες εμβολίων για να εμβολιάσουν όχι μόνον τις ευπαθείς
ομάδες αλλά και ολόκληρο τον πληθυσμό τους. Δεν νοιάζονται για
πιθανές παρενέργειας από αυτούς μαζικούς εμβολιασμούς, αλλά
τους ενδιαφέρει να «θωρακίσουν» τους πολίτες τους απέναντι
στην απειλή της νέας γρίπης, που σύμφωνα με κάποιους
«ειδικούς» θα αφήσει πίσω της εκατομμύρια νεκρούς, ειδικά αν ο
ιός μεταλλαχθεί. Έτσι δεν είναι παράξενο που οι περισσότεροι
άνθρωποι πείστηκαν πως ήταν αντιμέτωποι με την «επιδημία του
αιώνα» και θα ήταν τυχεροί αν προλάβαιναν να εμβολιαστούν.
Υπήρχαν ωστόσο και ορισμένοι που δεν υπέκυψαν σ’ αυτή την
πανδημία του φόβου υποστηρίζοντας από την αρχή πως αυτή η
ιστορία ήταν μια «φούσκα», μια καλοστημένη «διαχείριση φόβου»
που στήθηκε από τις φαρμακοβιομηχανίες για να εκτοξεύσουν τα
κέρδη τους σε στρατοσφαιρικά επίπεδα. Αυτοί οι αντιφρονούντες
αποτελούνταν από ορισμένους ανεξάρτητους επιστήμονες και
ερευνητές, δημοσιογράφους και εναλλακτικούς θεραπευτές, αλλά
και υποψιασμένους πολίτες, με σωστή ενημέρωση και κρίση, που
δεν έπεσαν θύματα αυτής της νέας μαζικής παράνοιας. Αντίθετα
υποστήριζαν πως η περιβόητη πανδημία του ιού Η1Ν1 δεν ήταν
παρά μια ήπια μορφή γρίπης, που δεν ήταν πιο βαριά από τη

συνηθισμένη μορφή γρίπης η οποία, ως γνωστόν, προκαλεί σε όλο
τον κόσμο πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα ετησίως (κυρίως
ανάμεσα σε ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα). Με άλλα λόγια
ότι δεν υπήρχε λόγος πανικού. Στην αρχή αυτούς τους ανθρώπους
τους θεωρούσαν «γραφικούς» και συνωμοσιοπαρανοϊκούς και
γινόντουσαν αποδέκτες της χλεύης των πληρωμένων κοντυλοφόρων
του Συστήματος. Κι όμως, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, είχαν
πέρα για πέρα δίκιο…

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ;

Ένας από αυτούς «γραφικούς τύπους» ήταν και η Jane
Burgermeister, Αυστριακή δημοσιογράφος ειδική σε επιστημονικά
θέματα, η οποία υποστήριξε πως ο ιός Η1Ν1 ήταν τεχνητός, ένα
εργαστηριακό δημιούργημα, και πως η φαρμακοβιομηχανία Baxter

έστειλε με πλοία 72 κιλά από αυτόν τον ιό, σε διάφορες γωνιές
του κόσμου, προκειμένου να ξεσπάσει η πανδημία! Η ίδια
υποστήριξε πως είχε αποδείξεις ότι το εμβόλιο για τον νέο ιό
πατενταρίστηκε από την Baxter το 2007, δηλαδή πολύ πριν γίνει
γνωστός ο ίδιος ο ιός! Σύμφωνα με την Burgermeister η Baxter
παρασκεύασε 72 κιλά υλικό εμβολιασμών, το οποίο επιμολύνθηκε
με ζωντανούς ιούς γρίπης των πτηνών, που προερχόταν από
εργαστήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνέχεια το υλικό
αυτό διατέθηκε σε 16 εργαστήρια σε τρεις γειτονικές χώρες. Μ΄
αυτό τον τρόπο στις 6 Μαρτίου 2009 η Baxter προκάλεσε μία
παγκόσμια πανδημία!

Η Jane Bürgermeister υποστήριξε ότι στόχος των κυβερνήσεων,
οργανισμών και φαρμακευτικών εταιριών είναι η μαζική
γενοκτονία του πληθυσμού, με την απελευθέρωση ενός θανατηφόρου
ιού, και η θέσπιση προγραμμάτων υποχρεωτικού μαζικού
εμβολιασμού. Κάνοντας λόγο για «παγκόσμιο εγκληματικό
συνδικάτο» που χειραγωγεί οργανισμούς ενώ χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη, κατασκευή και απελευθέρωση τεχνητών ιών προκειμένου
να δικαιολογήσει τους μαζικούς εμβολιασμούς, η Αυστριακή
δημοσιογράφος ενέπλεξε σ’ αυτόν τον «εγκληματικό πυρήνα» και
την περιβόητη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ!

Καταθέτοντας σχετική μήνυση στο FBI κατά της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας, που ΟΗΕ, πολιτικών και αξιωματούχων καθώς
και κατά της εταιρίας παρασκευής εμβολίων Baxter, η Jane
Bürgermeister υποστήριξε πως αυτός ο «εγκληματικός πυρήνας»
έχει σχέσεις με τη FEMA (την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας), η οποία έχει δημιουργήσει υπόγειες βάσεις και
τεράστια μαζικά νεκροταφεία σε τουλάχιστον δύο πολιτείες των
ΗΠΑ, αλλά και με το Ίδρυμα Ρόκφελερ, που είναι βασικός
χρηματοδότης του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.
Συνωμοσιοπαράνοια ή μια πραγματική παγκόσμια συνωμοσία; Όπως
και να ‘χει το σίγουρο είναι πως η πανδημία του Η1Ν1 ήταν άλλη
μια «φούσκα», μια κολοσσιαία ιατρική απάτη που μόλις αρχίζουμε

να υποψιαζόμαστε…

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΠΡΙΝ… ΑΡΧΙΣΕΙ

Καθώς περνούσαν οι μήνες και η περιβόητη πανδημία δεν ξεσπούσε
οι φωνές της αμφισβήτησης άρχισαν να πυκνώνουν. Η εκδήλωση των
συμπτωμάτων της γρίπης ήταν μεν μαζική αλλά τα συμπτώματά της
ήταν ήπιας μορφής. Δεν ήταν η φονική πανδημία που αναμένονταν.
Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και οι εργαζόμενοι στον τομέα της
Υγείας, αρνούνταν να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Ακόμη και η
ίδια η διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η
Μάργκαρετ Τσαν, που έχει αναλάβει τον συντονισμό των
υγειονομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση
της πανδημίας της νέας γρίπης, παραδέχθηκε πως δεν έχει
εμβολιαστεί ενάντια στον ιό Η1Ν1. Οι γιατροί δήλωναν πως μια
δόση είναι αρκετή, αντί των δύο που αναμενόταν αρχικά, έτσι τα
περισσότερα αποθέματα του εμβολίου ήταν αχρείαστα στις
υγειονομικές αρχές. Έτσι η Γερμανία εκδήλωσε το ενδιαφέρον να
μεταπωλήσει τα πλεονάσματα εμβολίων για τη νέα γρίπη. Η
Ελβετία αποφάσισε εξάλλου να δωρίσει τα μισά αποθέματά της σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμη και η Ελλάδα αποφάσισε να
επιστρέψει σχεδόν τα μισά εμβόλια απ’ όσα είχε παραγγείλει. Η
επιχείρηση μαζικός εμβολιασμός είχε αποτύχει.

Πριν εκπνεύσει το 2009 η Ολλανδία, μία από τις σοβαρότερες
ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα δημόσιας υγείας, ανακοίνωσε επίσημα
πως τελείωσε η επιδημία της νέας γρίπης Η1Ν1 στη χώρα. «Δεν
υπάρχει πλέον θέμα επιδημίας», δήλωσε ο Μάρτιν Σόμπελς,
εκπρόσωπος του Ολλανδικού Ινστιτούτου Υγείας και
Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το εν λόγω Ινστιτούτο ο αριθμός των
περιστατικών γρίπης των χοίρων στην Ολλανδία συνέχισε να
φθίνει, φτάνοντας τα 4,4 άτομα στις 10.000 την 2η εβδομάδα του
Δεκέμβρη του 2009. Επιδημία θεωρείται όταν υπάρχουν μολυσμένα
από τον ιό περισσότερα από 5,1 άτομα την εβδομάδα στους 10.000

κατοίκους. Έτσι η Ολλανδία ήταν η πρώτη που αποχαιρέτησε
επίσημα την απάτη της πανδημίας του ιού Η1Ν1.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Όλα αυτά, όπως ήταν αναμενόμενο, άρχισαν να αυξάνουν την
αμφισβήτηση αναγκάζοντας μια μερίδα των λιγότερο εξαρτώμενων
media να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους για το θέμα. Το
γεγονός αυτό αναθάρρησε και τους αντιφρονούντες επιστήμονες
που όλο αυτό το διάστημα βρισκόντουσαν στριμωγμένοι στη γωνία.

Ο δρ. Βόλφγκανγκ Βόνταργκ (Wolfgang Wodarg), επιδημιολόγος και
μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν ένας από εκείνους που είχαν
επικριθεί σφοδρά για την στάση του όσον αφορά τον ιό Η1Ν1,
επειδή δήλωσε πως χαρακτηρίστηκε λανθασμένα πανδημία «υπό την
πίεση των εργαστηρίων». Κατάφερε όμως τελικά να πείσει αρκετά
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέλουν πλέον να

διενεργηθεί έρευνα για την κήρυξη της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) σε
πανδημία. Έτσι, στις 7 Ιανουαρίου του 2010, απαιτήθηκε η
δημιουργία μίας ευρωπαϊκής επιτροπής διερεύνησης που θα
εξετάσει «την απειλή για την υγεία των ψευδών πανδημιών».
Πρόκειται επίσης να ερευνηθεί πώς και σύμφωνα με ποια
επιστημονικά στοιχεία η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έκρινε ότι
πρόκειται για μία πανδημία «προκειμένου να αποφευχθούν άλλοι
λανθασμένοι συναγερμοί». Σε κείμενο που υπογράφεται από
βουλευτές δέκα χωρών ο δρ. Βόλφγκανγκ Βόνταργκ αναφέρει πως τα
εργαστήρια «υποκίνησαν την κατασπατάληση πόρων που προοριζόταν
για την υγεία προς όφελος αναποτελεσματικών στρατηγικών
εμβολιασμού… Εξέθεσαν χωρίς λόγο εκατομμύρια υγιείς ανθρώπους
στους κινδύνους των άγνωστων παρενεργειών των εμβολίων που δεν
ήταν επαρκώς δοκιμασμένα». Για τον ίδιο η περιβόητη πανδημία
του ιού H1N1 είναι η «ιατρική απάτη του αιώνα»! Οι συζητήσεις
και οι έρευνες για το θέμα θα ξεκινήσουν στο Στρασβούργο στο
τέλος Ιανουαρίου του 2010. Πολλά πρόκειται να αποκαλυφθούν τις
βδομάδες και τους μήνες που έρχονται. Εκτός αν το πανίσχυρο
φάρμακαρτελ προλάβει να αντεπιτεθεί με κάποια νέα «επιδημία».

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΦΥΛΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;

«Μπορείς να κοροϊδέψεις όλους τους ανθρώπους για κάποιο
διάστημα, κάποιους ανθρώπους για πάντα, αλλά όχι τους πάντες
για πάντα», συνήθιζε να λέει ο αείμνηστος Πρόεδρος των ΗΠΑ
Αβραάμ Λίνκολ. Κάποιοι φαίνεται πως έχουν υποτιμήσει την
ανθρώπινη νοημοσύνη. Μας υποτιμούν όλους συστηματικά θεωρώντας
μας «πρόβατα» και «ζαλισμένο κοπάδι», που πανικοβάλλεται,
αφηνιάζεται και χειραγωγείται με το παραμικρό. Μπορεί όντως οι
περισσότεροι να είναι «πρόβατα», αλλά κάποιοι από εμάς
επιμένουν να είναι «μαύρα πρόβατα», να μην ακολουθούν το
κοπάδι και να έχουν ανεξάρτητη γνώμη και κρίση. Χάρη σ΄ αυτά
τα «μαύρα πρόβατα» που αντιστέκονται κάποια σκοτεινά σχέδια
στο τέλος δεν περνάνε. Το πρόβλημα στην όλη ιστορία είναι πως
ο λαός έχει μάθει να εμπιστεύεται τις κυβερνήσεις και τα έθνηκράτη, θεωρώντας πως εργάζονται για το καλό του. Όπως απέδειξε
όμως και η ιστορία της πανδημίας του Η1Ν1 κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει. Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες;

Σημείωση: Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην
αποκαλυπτική ειδική έκδοση Βιοτρομοκρατία: Εγκλήματα στο Όνομα
της Ιατρικής Επιστήμης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Άγνωστο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μπορείτε να διαβάσετε σε αυτά τα βιβλία:
https://zenithmag.wordpress.com/mind-control-%CE%BC%CF%85%CF%8
3%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/
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