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Важни доказателства сочат, че Baxter International е отговорна за новата смъртоносна епидемия от вирусна пневмония в Украйна.

През февруари 2009 г. интернет сайтът Bloomberg.com съобщи (1), че компанията Бакстър "по погрешка" е изпратила до няколко лаборатории в Европа материал за ваксини, съдържащ едновременно жив вирус на птичи грип и сезонен грип. В една лаборатория обаче решават да тестват ваксината върху морски свинчета, които неочаквано умират. Тук трябва да се отбележи, че Бакстър е правила и по-рано подобна "грешка". Става въпрос за произведени от компанията кръвни продукти (б.п. - през 1980-те), заразени с вируса на СПИН (2), следствие на което хиляди хемофилици умират, а много от техните съпрузи биват също заразени.

(б.п. - Гледайте на този линк (3) интервюто на MSN/NBC с адвокат Майк Папантонио във връзка с невероятния скандал със заразените кръвни продукти).

По-късно тази година в интернет се появи един странен разказ. Сайтът на Huffington Post  информира за арестуван от полицията мъж на име Йосиф Моше (4) поради предполагаеми отправени заплахи от негова страна срещу Белия дом. Интересно как, но същият успява да издържи на поредица полицейски атаки със сълзотворен газ.

(б.п. - Мъжът седял в колата си паркирана пред Федералната сграда на Лос Анджелис и отказвал да излезе въпреки полицейските покани. След продължило с часове чакане и няколкократно пускане на химически агенти в колата през разбито странично стъкло, полицията най-накрая разбива и предното стъкло и го измъква).

Въпреки това, интернет общността бе много скептично настроена по отношение официално обявените причини за ареста. Почти веднага след събитието, на уебсайта на Huffington Post започнаха да валят коментари относно истинската страна на тази история, а именно, че Йосиф Моше е бил агент на Мосад, специалист по биологично оръжие, който позвънил на едно радио предаване, за да предупреди хората, че Бакстър Интернешънъл разработва биологично оръжие, планирано да бъде разпространено чрез ваксина и да предизвика смъртоносна епидемия.

Въпреки че всеки може да направи предсказание за Страшния съд, а ние никога не трябва да вярваме сляпо, изумително точни се оказаха твърденията на Моше относно мястото на производство на биологичното оръжие. Тук трябва да отбележим, че вълната за прогласяване на Страшния съд добре си свърши работата без обаче да го свързва с Евангелието.

(б.п. - Холивуд пусна през последните години множество филми, описващи различни сценарии за края на света, между които особено се открояват филмите Doomsday – „Страшният съд“ (5) и I am legend - “Aз съм  легенда“ (6). Интересно е, че и двата филма имат почти един и същ сценарий, като описват вирусна епидемия, която опустошава света. Вторият дори отразява по един изумителен начин сегашната ситуация като представя смъртоносна епидемия, причинена от изкуствено модифициран вирус на дребна шарка през 2009 г., който впоследствие мутира в лесно предаваем по въздуха смъртоносен вирус).

Според твърденията на Моше, мястото, където се разработва биологичното оръжие, е лабораторията на Бакстър в Украйна!

Всичко това се случи в началото на август тази година, т.е. повече от 2 месеца преди ситуацията, която се развива в момента. За да бъде обаче в състояние правилно да посочи страната, където новата епидемия ще се появи, Моше или е разполагал с вътрешна информация, или това е едно невероятно съвпадение, както може да прецени всеки един човек с основни математически познания.

Нека да предположим също за момент, че всеки човек на планетата има равен шанс да предскаже нова смъртоносна епидемия, дължаща се на вирус, който мутира в тялото. Украйна има 46 милиона жители, а според съвременните данни световното население наброява около 6.7 милиарда (7). Това означава, че ако трябва да се появи нова епидемия, шансът й да стартира в Украйна ще бъде 0,69%. Освен това изглежда, че този вирус е някаква форма на грип. В този случай шансовете да се познае, че именно в Украйна ще избухне смъртоносна грипна епидемия, са дори още по-малки. Причината за това е, че в началото на август голямата част от случаите на грипна инфекция бяха регистрирани в различни страни по света, а Украйна остана сякаш незасегната. Вдействителност, на 30 октомври, Earthtimes информира, че Украйна е докладвала официално само два случая на свински грип и нито един смъртен случай до миналия петък (8). А сега изглежда, че тази смъртоносна епидемия се появява в тази страна от нищото.

Профилът на Моше обаче в Биомед изглежда потвърждава неговата позиция на микробиолог (9). Освен това, на тази интернет страница има даден и контакт на офиса на Бакстър в Украйна, което пък потвърждава факта, че компанията има присъствие там.

Трябва също така да се отбележи, че огромен брой микробиолози са умрели през последните години по странен начин. Този случай, при който един смел човек жертва всичко, за да ни предаде това послание, може да обясни защо толкова много микробиолози са били убити. Фактът, че този човек успя да предскаже появата на смъртоносна грипна епидемия на място, където най-малко бихме очаквали, и то 2 месеца преди да се случи, оправдава напълно неговите твърдения, че Baxter International е отговорна за тази епидемия и показва, че именно микробиолозите-специалисти могат да създадат проблем на лицата, предизвикали настоящото бедствие...
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Внимание! http://www.youtube.com/watch?v=DXK3eFwViYM

Сенаторите Боб Греъм и Джим Талент предупреждават, че терористи ще се доберат до биологично оръжие и ще го употребят в някоя част на света до 2013 г.! 

Коментар: След като се доказа вън от всяко съмнение, че атентатите на 11 септември 2001 са изцяло вътрешна работа и самите терористи седят в креслата на Белия дом и след като станаха явни зловещите военни експерименти на Белия дом с биологично оръжие в продължение на десетилетия върху нищо неподозиращи граждани, познайте кои ще бъдат ТЕРОРИСТИТЕ, които ще употребят биологично (ядрено) оръжие до 2013 г.!
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