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относно

1.) НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на ваксинациите с КОВИД-ваксини на територията на РБългария, на всички PCR-тестове за диагностициране на КОВИД и на всички заповеди и мерки за носене на маски;

2.) ПРЕДОСТАВЯНЕ на един флакон от всяка внесена партида на прилаганите в РБългария четири вида ваксини, от началото на ваксинационната кампания до днес, за целите на независимо експертно и научно изследване в специализирана лаборатория;

3.) ПРЕДОСТАВЯНЕ на подробна и обективна информация по всички направени Искания в настоящето ИСКАНЕ.


	Г-жо Министър,

от началото на ваксинационната кампания срещу КОВИД-19, в РБългария са внесени милиони дози ваксини от няколко производители, като различните медийни източници представят различни данни за общия брой на ваксинираните в страната.

Същевременно, световната ваксинационна кампания е съпроводена от безпрецедентна масова смърт на десетки хиляди ваксинирани и от милиони тежки странични реакции, имащи за последица временна или трайна инвалидизация. В това отношение РБългария не прави изключение. Според специализираната база данни на българското електронно правителство, умрелите в РБългария след КОВИД-ваксинация към 05.06.2022 са повече от 1425 души. Прави впечатление, че броят на умрелите значително нараства от месец август 2021 г.

https://data.egov.bg/data/resourceView/e6a72183-28e0-486a-b4e4-b5db8b60a900
https://data.egov.bg/resource/download/e6a72183-28e0-486a-b4e4-b5db8b60a900/csv

Освен това, бе регистрирано едно ново и необичайно явление в световен мащаб, свързано с КОВИД-ваксинирането, а именно, огромен брой от ваксинираните започнаха да проявяват напълно неприсъщо и неестествено наелектризирване и намагнетизирване на тялото, установено чрез поставяне на малки магнити или метални предмети на мястото на ваксинацията, челото и други телесни части.

Така например, организацията "Европейски форум за наблюдение политиката за ваксинация" (European Forum for Vaccine Vigilance), базирана в Люксембург, докладва за проведено проучване с 30 ваксинирани граждани на Люксембург. В 29 от изследваните е било констатирано задържане на магнит върху мястото на поставената ваксина. Ръководителят на изследването, Амар Гуджил, споделя по-късно, че тестовете е трябвало да бъдат прекратени поради негативния ефект върху изследваните ваксинирани, които проявявали признаци на голямо притеснение и дори шок след като осъзнавали, че са били ваксинирани с нещо съвсем непознато за тях. От друга страна, всички 30 изследвани неваксинирани граждани не показали никакви признаци на електромагнетизъм. 

https://www.efvv.eu/news/study-on-the-electromagnetism-of-vaccinated-persons-in-luxembourg

Докладът с дата 06.06.2021 в пдф-формат:
https://www.efvv.eu/images/content/2021/0617/study-on-electromagnetism-of-vaccinated-persons-in-luxembourg_6edfa.pdf

Това странно явление, както и безпрецедентните тежки увреди и масова смърт, подбудиха голям брой екипи от доктори и учени по целия свят да изследват и анализират със специализирана апаратура масово прилаганите експериментални ваксини на АстраЗенека, Пфайзер, Модерна и Джонсън.

При направените изследвания и анализи, обективирани в редица публикувани научни документи и видеоматериали, докторите и учените установиха потресаващи факти. Във всички КОВИД-ваксини, включително руската ваксина "Спутник", бе установено наличието на скрити (недекларирани) съставки, между които нано графен оксид, нано метални частици, паразити и др. Допълнително за графен оксида бе установено, че взаимодейства с мощните радиочестоти на новата 5G мрежа, изградена по света и в РБългария. Бе доказано, че нано графен оксидът в КОВИД-ваксините има смъртоносни последици за човешкия организъм, като е способен да отслабва имунната система, да предизвиква силни автоимунни реакции, дихателна недостатъчност, мозъчни и неврологични увреждания и кръвни съсиреци (тромбози).

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

Graphene oxide and microtechnology confirmed in Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, and Sputnik vaccination vials
https://www.orwell.city/2022/01/argentina.html

Dr. Marcelo Dignani shows graphene oxide microtubules seen under optical microscopy
https://www.orwell.city/2022/01/dignani.html

Въпреки предоставените доказателства всички здравни власти в света, както и производителите на ваксини, категорично отричат връзката между КОВИД-ваксините и масовата смърт и увреди и същевременно продължават да уверяват, че те са напълно безопасни и ефективни. Но детайлният анализ на информационната специализирана база данни VAERS за странични реакции от ваксините, на Здравната и хуманна служба на САЩ (HHS), категорично потвърждава и доказва връзката между КОВИД-ваксините и масовата смърт. Така например, към 18.02.2022, са били докладвани официално 24402 смъртни случая на територията на САЩ от различните ваксини срещу КОВИД-19, както и 4142 абортa, като данните сочат, че 3246 смъртни случая са настъпили в рамките на 24 часа и 2633 в рамките на 48 часа след КОВИД-ваксинацията. Общо 8056 смъртни случая са настъпили в рамките на 3 дни след КОВИД-ваксинацията или, пресметнато елементарно, това прави една трета от всички докладвани смъртни случаи! А общо 10186 смъртни случая са настъпили в рамките на 7 дни след КОВИД-ваксинацията. За справка:

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) :: https://vaers.hhs.gov
COVID DATA - OpenVaers :: https://openvaers.com/covid-data

Горната статистика е толкова ясна и красноречива, че да се продължава да се отрича връзката между КОВИД-ваксините и безпрецедентната масова смърт след КОВИД-ваксинация е същинско ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Освен това, следва да се има предвид, че официалната статистика е само една нищожна част от реалната статистика, тъй като огромен брой умрели след КОВИД-ваксинация са били определени като умрели от КОВИД или други заболявания, от една страна, а от друга страна, огромен брой умрели след КОВИД-ваксинация не са били докладвани от медицинските отговорни лица поради ред причини. И още, налице са голям брой доклади за анафилактични реакции и последвала внезапна смърт в рамките на няколко минути или часове след КОВИД-ваксинацията, включително настъпила смърт в самия център на ваксинирането или в непосредствена близост до центъра след като ваксинираният си е тръгнал.

По-страшна от смъртта обаче е съдбата на милиони ваксинирани, получили тежки и жестоки увреди след КОВИД-ваксинация! Съгласно VAERS, към 18.02.2022 в САЩ официално са регистрирани:

133057 хоспитализации (Hospitalizations);
44512 случая на трайна инвалидизация (Permanently disabled);
40123 случая на силна алергична реакция (Severe Allergic Reactions);
34448 случая на миокардит/перикардит (Myocarditis/Pericarditis);
27811 животозастращаващи случая (Life-threatening);
14157 случая на парализа на Бел (Bell's Palsy);
12511 случая на сърдечна атака (Heart attacks);
9262 случая на анафилактична реакция (Anaphylaxis);

Към 03.06.2022 черната статистика след КОВИД-ваксинация изглежда така:

28714 смъртни случая, 1295327 доклада за странични реакции;

161913 хоспитализации (Hospitalizations);
53621 случая на трайна инвалидизация (Permanently disabled);
41666 случая на силна алергична реакция (Severe Allergic Reactions);
41696 случая на миокардит/перикардит (Myocarditis/Pericarditis);
32040 животозастращаващи случая (Life-threatening);
15710 случая на парализа на Бел (Bell's Palsy);
14777 случая на сърдечна атака (Heart attacks);
9696 случая на анафилактична реакция (Anaphylaxis);

Горният списък е само една малка част от още по-дългия списък със странични реакции, между които са и 4711 аборта, огромен брой тежки неврологични състояния, включително неконтролируем тремор на ръцете, краката и тялото, кожни заболявания, мозъчни увреди, тромбози и АМПУТАЦИИ! В това отношение потресаваща и покъртителна е картината на мнозина жертви на КОВИД-ваксините, на които, следствие образувани и неотстраними тромби, бяха ампутирани ръце, крака и пръсти! Трагедията на тези жертви е неописуема! Ето само някои от стотиците докладвани случаи, между които е и американският сенатор за Роуд Айлънд, Джанин Калкин (Senator Jeanine Calkin), и медицинска сестра, работила в клиника в Минеаполис (САЩ):

July 22, 2021 / Minnesota Woman Loses Both Legs and Both Hands Following Second Pfizer COVID-19 Shot:
https://healthimpactnews.com/2021/minnesota-woman-loses-both-legs-and-both-hands-following-second-pfizer-covid-19-shot/

https://thecovidworld.com/a-list-of-people-who-had-their-leg-amputated-after-receiving-covid-19-vaccine/

Според експертни становища на специалисти и научни работници, официалните данни на VAERS са многократно занижени. Знаменателен в това отношение е обстойният доклад на д-р Джесика Роуз (Jessica Rose, PhD.):

Determining the VAERS Under-Reporting Multiplier
https://healthimpactnews.com/determining-the-vaers-under-reporting-multiplier/
https://jessicar.substack.com/p/the-true-under-reporting-factor-urf

Анализът на европейската публична специализирана база данни EudraVigilance за странични реакции от лекарства, функционираща от декември 2001 година за страните членки на Европейския съюз, разкрива също една чудовищна картина. Към 18.02.2022 информационният портал на Европейската агенция по лекарствата докладва за повече от 40000 смъртни случая и 3666000 странични реакции след КОВИД-ваксинация, голям брой от които са имали за последица животозастрашаващи състояния и тежки инвалидизиращи увреди!

February 18, 2022 / 40,000 Deaths Following COVID Shots in European Database as Life Insurance Death Claims Skyrocket:
https://healthimpactnews.com/2022/40000-deaths-following-covid-shots-in-european-database-as-life-insurance-death-claims-skyrocket/

https://www.adrreports.eu/en/eudravigilance.html
https://www.adrreports.eu/en/search.html

Към 07 юни 2022 г. черната статистика след КОВИД-ваксинация показва:

- повече от 45000 смъртни случая !!!
- повече от 4400000 странични реакции !!!

45,316 Dead 4,416,778 Injured Following COVID-19 Vaccines in European Database of Adverse Reactions – Sudden Adult Death Syndrome (SADS) is New Category to Deny Vaccine Deaths:
https://healthimpactnews.com/2022/45316-dead-4416778-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions-sudden-adult-death-syndrome-sads-is-new-category-to-deny-vaccine-deaths/

Във връзка с безпрецедентната масова смърт и тежки увреди от КОВИД-ваксините следва да се изтъкне и фактът, че не само независими учени и доктори откриха смъртоносния нано графен оксид и нано метални частици в масово прилаганите ваксини, но и официалните здравни власти на Япония, например, които изтеглиха 1.63 милиона дози от КОВИД-ваксината на Модерна след като в три доставки бяха открити метални частици. Долната статия докладва за най-малко 2 смъртни случая на млади мъже от изтеглената партида, а така също за 991 смъртни случая от ваксината на Пфайзер и 11 от Модерна, към 08.08.2021. Отново се изтъква обаче, че нямало връзка между ваксините и смъртните случаи, което вече е напълно ясно, че е ЛЪЖА и МАНИПУЛАЦИЯ!

Two die in Japan after shots from suspended Moderna vaccines
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/Two-die-in-Japan-after-shots-from-suspended-Moderna-vaccines2

https://japantoday.com/category/national/moderna-says-tainted-covid-vaccines-sent-to-japan-contained-steel

Доказателства за връзката между КОВИД-ваксините и последвалата смърт на ваксинирани предостави екипът от уважавани немски професори-патолози, проф. д-р Арне Буркхард и проф. д-р Валтер Ланг, през септември 2021. Екипът изследва 15 починали след КОВИД-ваксинация и установи в техните органи и тъкани токсичния спайк-протеин (spike protein), а така също неидентифицирани частици.

https://pathologie-konferenz.de/Tod_nach_COVID-19-Impfung_www_pathologie-konferenz_de.pdf
https://pathologie-konferenz.de/SEM_AZ_BP_JJ_short_online.pdf
https://pathologie-konferenz.de/en/

UVC: Prof. Arne Burkhardt: Autopsies: Evidence for Jab Related Harm and Death
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/uvc-arne-burkhardt/

Между многото световни учени и доктори, които разкриха наличието на смъртоносни скрити съставки в КОВИД-ваксините, се открояват също испанските специалисти като професор д-р Пабло Кампра Мадрид от университета "Алмериа" и екипът на La Quinta Columna с ръководител биостатистика Рикардо Делгадо Мартин. Интернет-сайтът на La Quinta Columna съдържа тонове информация, линкове и видеоматериал относно графен оксида, неговата токсичност за човешкия организъм и взаимодействие с 5G радио-честотите.

https://www.laquintacolumna.net

Последният доклад на проф. д-р Пабло Кампра от 02.11.2021 г. напълно потвърди наличието на нано графен оксид в четирите масово прилагани ваксини на АстраЗенека, Пфайзер, Модерна и Джонсън. Този доклад предостави на световната научна общественост извършения електронен спектрален анализ по метода "micro-RAMAN". Предишният междинен доклад на проф. д-р Кампра с дата 28.06.2021 бе във връзка с направеното оптично и електронно микроскопско изследване на няколко дози от ваксината на Пфайзер "Comirnaty". Изследването предостави силни доказателства за наличието на графен оксид, което бе категорично потвърдено от последния доклад.

Interim report 28.06.2021:
https://www.researchgate.net/publication/354059739_DETECCION_DE_OXIDO_DE_GRAFENO_EN_SUSPENSION
_ACUOSA_COMIRNATYTM_RD1ESTUDIO_OBSERVACIONAL_EN_MICROSCOPIA_OPTICA_Y_ELECTRONICAI
nforme_provisional_IANEXO_FOTOGRAFIAS

Technical report 02.11.2021 (English version):
https://www.laquintacolumna.info/docs/docs/campra-informe-tecnico-en.pdf

Technical report 02.11.2021 (Spanish version):
https://www.laquintacolumna.info/docs/docs/campra-informe-tecnico-es.pdf

Presentation of Dr Pablo Campra's Technical Report:
https://www.laquintacolumna.info/docs/videos/dr-campra-en.mp4

Ново изследване с дата 14.01.2022 на Рикардо Делгадо бе представено на световната общественост, което, освен че потвърди наличието на нано графен оксид в КОВИД-ваксината на Пфайзер, установи комплексна нанотехнология на самоорганизиращи се наночастици (Анекс 2). Докладът е придружен и от видео-презентация:

Identification of possible micro-technology and artificial patterns in Pfizer vaccine using optical microscopy - 14.01.2022:
https://www.laquintacolumna.info/docs/docs/IDENTIFICATION_OF_POSSIBLE_MICRO_TECHNOLOGY_AND_ARTIFICIAL_PATTERNS.pdf

Identification of possible micro-technology and artificial patterns in Pfizer vaccine using optical microscopy:
https://www.laquintacolumna.info/docs/videos/identificacion-micro-technologia-en-vacuna-en.mp4

Освен в КОВИД-ваксините, както и в други ваксини, нано графенови частици са били установени от екипа на La Quinta Columna и в дъждовна вода на Канарските острови, което е пряко доказателство, че тази мощна отрова за човешкия организъм се разпространява и по въздуха чрез аерозолните пръскания, за които ние, Просветените Адвентисти от Седмия Ден, от години предупреждаваме:

Graphene nanosheets found in rainwater
https://www.orwell.city/2021/07/rainwater.html

BREAKING: Graphene Oxide has been found in Vaxigrip Tetra vaccination vial
https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html

Горната информация доказва безспорно, че от началото на т.нар. "КОВИД-пандемия" и досега световното население се пръска по въздуха с нано графенови частици (и още цял коктейл от нано полимерни и метални частици, бактерии, вируси, гъбични спори и т.н.), които предизвикват и дават клиничната картина на КОВИД-заболяване. Аерозолните пръскания са също истинската причина за грипните и сезонни епидемии, от които световните фарма-картели печелят годишно милиарди долари. Тук е важно да отбележим, че още през 2001 година американският конгресмен Денис Кучинич внесе в Конгреса законопроект за забрана на т.нар. "екзотични оръжия", между които фигурираше и аерозолното пръскане (chemtrails), но очаквано, законопроектът не беше приет. ЦРУ и Биг Фарма не биха допуснали да им бъде наложена забрана за употреба на такова супер мощно и доходоносно оръжие! 

US Space Preservation Act of 2001, H.R.2977
https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Covid-19-Bioterror/Weather-modification/Space-Preservation-Act-of-2001-H.R.2977.pdf

Относно токсичността на графен оксида и неговите деривативи до момента са публикувани десетки научни публикации в престижни медицински издания и портали. Заслужава да посочим изследването, направено от група китайски учени, публикувано на 31.10.2016 в раздел "Токсикология на частиците и фибрите" на научния журнал BioMed Central (BMC) и озаглавено "Токсичност на наночастиците от групата на графена":

Toxicity of graphene-family nanoparticles:
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
https://doi.org/10.1186/s12989-016-0168-y

Между милионите жертви на КОВИД-ваксините по света, за които световните официални медии ПРЕСТЪПНО мълчат (с редки изключения), са и огромен брой деца и младежи. В тази връзка хиляди доктори от всички краища на земята издигнаха глас на ПРОТЕСТ срещу ваксинирането на децата и юношите, но здравните власти на националните правителства, под давлението и директивите на СЗО, продължиха с чудовищния ГЕНОЦИД.

16,000 Physicians and Scientists Say Children Should NOT Get COVID Vaccine
https://21stcenturywire.com/2021/12/18/16000-physicians-and-scientists-say-children-should-not-get-covid-vaccine/

Заслужава да споменем и за протеста на групата английски доктори, наречена HART, относно повишената смъртност сред английските младежи във възрастовата група 15 - 19 години след началото на КОВИД-ваксинацията с Пфайзер ваксината през май 2021:

11.02.2022/ Open Letter from the Children’s Covid Vaccines Advisory Group (CCVAG) to the JCVI: Pause vaccines for children pending urgent review
https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО срещу ваксинирането на непълнолетни с КОВИД-ваксината бе дадено в САЩ на най-високо ниво от неправителствената организация "Защита здравето на децата" (Children's Health Defense), между чийто ръководители е и известният и уважаван адвокат Робърт Ф. Кенеди, племеник на убития от йезуитите президент на САЩ, Джон Кенеди. В гражданска Петиция от 16 май 2021, депозирана в американската Агенция по храните и лекарствата (FDA), организацията отправя седем искания, между които Искане 2:

"Отчитайки изключително ниския риск от сериозно КОВИД заболяване при децата, FDA следва незабавно да предприеме действия за недопускане участието на непълнолетни в КОВИД ваксинационни тестове, недопускане промяна на оторизациите при извънредни ситуации (EUA - Emergency Use Authorizations) за участието на деца, както и незабавно да отмени всички оторизации, които позволяват ваксинирането на деца под 16-годишна възраст за ваксината на Пфайзер и под 18-годишна възраст за другите ваксини срещу КОВИД."

В точка 8 на Петицията се посочва, че, според базата данни на VAERS, към 10 май 2021 г. са докладвани 4434 смъртни случая на хора, получили поне една доза от ваксината срещу КОВИД. Петицията, състояща се от 18 страници и съдържаща изключително важна информация, както и 73 препратки (линкове) към допълнителна информация може да бъде изтеглена от сайта на организацията в пдф-формат:

https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/FDA-2021-P-0460-0001_attachment_1.pdf 

Не можем да подминем и призива на Световния Съвет за Здраве (World Council for Health), който обединява в една широка коалиция повече от 140 медицински и правови организации от целия свят, за прекратяване на производството, дистрибуцията и ваксинациите с експерименталните КОВИД-19 "ваксини":

World Council for Health Calls for an Immediate Stop to the Covid-19 Experimental "Vaccines":
https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/01/cease-and-desist-1-2.pdf

Особено необходимо е да обърнем внимание на твърденията на мнозина доктори-ваксъри и пропагандисти, съответно ваксинирани граждани, че тъй като милиони хора по света са ваксинирани с две, три и повече дози КОВИД-ваксини и се чувстват добре, то значи тези ваксини са безопасни и полезни. Следва да отбележим, че подобни твърдения и заключения, са манипулативни и създават напълно фалшиво чувство за сигурност. Първо, абсолютно доказано е в течение на последните десетилетия, че ваксините са "бомба със закъснител" и могат да причинят развитието на тежки заболявания, увреди и смърт седмици, месеци и дори години след ваксинация. Второ, абсолютно доказан е увреждащият и акумулиращ ефект от няколко дози ваксини, когато са поставени за кратък период от време и дори когато има дълъг период между дозите. Така например, все повече ваксинирани, особено между възрастните хора, умират след третата "бустерна" доза на КОВИД-ваксината. Трето, абсолютно доказано е, че ваксините са причинили в световен мащаб развитието на нови по-опасни форми на заболявания, както и избухването на локални и регионални епидемии и пандемии. Четвърто, ваксините НЕ СЪЗДАВАТ имунитет, те компрометират естествения имунитет, тъй като съдържат редица отровни и токсични вещества, модифицирани вируси и бактерии, както и чужд генетичен материал. Във връзка с горните точки следва да отбележим, че огромен брой ваксинирани срещу КОВИД развиха КОВИД без преди това да са проявявали симптоми на КОВИД. Горните факти напълно оборват твърденията на официалните лица на КОВИД-пропагандата, между които е и агентът на йезуитите, печално известният д-р Антъни Фаучи (по прякор д-р Смърт).

В заключение, можем да обобщим, че има налице безспорни данни и доказателства за употребата на биологическо оръжие чрез аерозолните пръскания и ваксините с цел провокиране и предизвикване на световна здравна, икономическа, финансова и социална криза, в изпълнение програмата на световния черен елит за масова депопулация, гравирана върху напътствените камъни в Джорджия (Georgia Guidestones), както и за довършване започнатия от две столетия процес на глобализация и установяване на глобален контрол и следене.

В тази връзка в Прокуратурата на Интернационалния наказателен съд в Хага (International Criminal Court Office of the Prosecutor Hague) бе депозирана жалба от английския адвокат Хана Роуз (Hannah Rose) и група активисти, между които е и бившият служител на фармацевтичния гигант Phizer, доктор Майкъл Идън (Dr. Michael Yeadon), както и пенсионираният полицейски служител Марк Секстън (Mark Sexton), за извършени престъпления срещу човечеството и гражданите на Великобритания чрез масовото прилагане на експерименталните КОВИД-ваксини. Между обвинените лица са премиерът на Великобритания, Борис Джонсън, както и други британски държавни служители, генералният директор на Световната здравна организация, Тедрос Адханом Гебрейесус, Бил и Мелинда Гейтс от едноименната фондация, изпълнителният директор на Пфайзер, Алберт Бурла, изп. директор на АстраЗенека, Стефане Бансел, изп. директор на Модерна, Паскал Сорио, изп. директор на Джонсън и Джонсън, Алекс Горски, президентът на фондация Рокфелер, Раджив Шах, директорът на Националния институт за алергични и инфекциозни заболявания на САЩ (NIAID), д-р Антъни Фаучи, основателят и председател на Световния икономически форум, Клаус Шваб, и президентът на ЕкоХелт Алианс, д-р Питър Дажак (Peter Daszack).

Жалбата, съдържаща огромен брой уличаващи факти, може да бъде свалена от следните линкове:

https://www.medicdebate.org/files/icc-complaint-7%20%281%29_0.pdf
https://hannahroselaw.co.uk/icc-complaint-uk/

В жалбата се посочва също важна информация относно неправилната, съответно криминална употреба на PCR-теста, масово прилаган от здравните власти по целия свят за доказване наличието на инфекция от КОВИД. Всъщност, по думите на покойния вече откривател на този тест, нобеловия лауреат д-р Кари Мюлис (Dr. Cary Mullis), PCR-тестът никога не е бил предназначен за диагностицирането на инфекция. Освен това, използван неправилно, със зададен висок праг на цикли на филтрация (amplification cycles, над 35, например, 37 - 40 или 40 - 45), тестът показва огромен брой фалшиви позитивни "инфекции". Така, неправилното използване на PCR-теста е довело до милиони фалшиви позитиви, съответно до усилване на масовата черна пропаганда чрез контролираните медии за заболелите от КОВИД и за ръста на заболеваемост. На свой ред провокираната истерия послужи идеално на КОВИД-пропагандистите за масовото налагане на експерименталните КОВИД-ваксини, съдържащи редица токсични и отровни елементи.

В тази връзка, в жалбата на адвокат Хана Роуз се посочва още, че самият PCR-тест съдържа карциногенния етилен оксид (carcinogenic ethylene oxide). Но не само. Редица изтъкнати доктори и учени по света откриха в PCR-теста чрез ел. микроскопия и други токсични и отровни нано съставки, между които нано графен оксид, нано метални частици, хидрогел на DARPA - печално известна военна структура на САЩ, а така също радиоактивен технеций (technetium). Този факт обяснява напълно защо за първи път в историята на епидемиите и пандемиите беше приложен от здравните власти по целия свят метод за вземане на проба (секрет) чрез дълбоко бъркане в носа, при който тампонът на клечката достига почти до предния дял на мозъка. Така, налице са категорични данни за целенасочено заразяване на граждани чрез PCR-теста и изкуствено повишаване заболеваемостта от КОВИД. Не случайно, мнозина граждани, включително в РБългария, които бяха обработени от масовата КОВИД-пропаганда и отидоха да си направят профилактично PCR-тест, без да проявяват симптоми и клинична картина на КОВИД, впоследствие се разболяха от КОВИД! Същото преживяха и милиони граждани по света, които бяха принудени да си правят PCR-тест при пътуване, започване или оставане на работа, достъп до заведения, институции и т.н.

Пряко доказателство за механизма на пренос на нано графен оксид през носа към мозъка е уникалният научен документ, озаглавен "Транслокация от нос към мозък и церебрално разграждане на тънки нанопластове графен оксид" и публикуван на 23.09.2020 в научния журнал Sciencedirect:

Nose-to-Brain Translocation and Cerebral Biodegradation of Thin Graphene Oxide Nanosheets
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386420301879

Изследването заявява в прав текст, че усилва нарастващата тревога относно влиянието на графеновите материали върху биологичните системи.

Следва да отбележим, че още в началото на КОВИД ваксинационната кампания, на 27.11.2020, група от повече от 20 професори, доктори и учени от ICSLS изпрати до редакторския екип на европейския медицински научен портал Евронаблюдение (Eurosurveillance) към Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control) подробно научно изследване, озаглавено "Corman-Drosten Review Report", в което напълно опроверга обосновката и аргументите, изложени в научния документ "Detection of 2019 novel coronavirus by real time RT-PCR" на Виктор Корман и Кристиян Дростен, който документ беше публикуван от Евронаблюдение на 23.01.2020 и послужи на СЗО като основен протокол за световното налагане на PCR-теста при диагностицирането на "новата" КОВИД-инфекция (SARS-CoV-2).

https://cormandrostenreview.com/report/

https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Covid-19-Bioterror/COVID-19-deceptions/External-peer-review-of-the-RT-PCR-test-to-detect-SARS-CoV-2-(2020)-2.pdf

Научното опровержение на PCR-протокола на Корман и Дростен изтъкна 10 основни погрешни  концепции и беше придружено от настоятелен призив за изтегляне на порочния научен документ от редакторския екип на Евронаблюдение. Групата учени от ICSLS (International Consortium of Scientists in Life Sciences) заяви, че протоколът е напрактика "безсмислен" (useless) и посочи скандалния факт, че е изготвен без неговите създатели да са имали на разположение вирусен материал от "новия" вирус SARS-CoV-2:

"В документа Корман-Дростен има 10 фатални проблема, които ние ще очертаем и обясним по-подробно в следващите редове.

Първият и главен проблем е, че новият коронавирус SARS-CoV-2 (в публикацията наименуван 2019-nCoV, а през февруари 2020 наименуван SARS-CoV-2 от интернационален консорциум на вирусни експерти) е основан върху in silico (теоретични) генетични вериги, предоставени от една лаборатория в Китай, тъй като по онова време авторите не са разполагали нито с контролен материал от инфектиращ (жив) или инактивиран SARS-CoV-2 вирус, нито с изолиран генетичен RNA материал. Към днешна дата не е извършено потвържение от авторите, основано на изолирани SARS-CoV-2 вируси или пълна RNA последователност. Според Корман и авторите на публикацията,

'Ние имахме за цел да създадем и приложим надеждна диагностична методология за употреба в лабораторните тестове, свързани с общественото здравеопазване, без да сме имали на разположение вирусен материал.' "

Следва да подчертаем, че от началото на т.нар. "пандемия КОВИД" и до ден-днешен няма предоставено нито едно валидно научно доказателство за изолиран КОВИД-вирус (SARS-CoV-2), който да е заразен и да причинява клиничната картина на КОВИД, т.е. пневмония. Както става ясно от документа на Корман-Дростен и от неговото опровержение, наличието на заразен КОВИД-вирус е било валидирано единствено по теоретичен път (in silico), т.е. чрез компютърна симулация и моделиране, в грубо нарушение на основни медицински принципи и постулати. В тази връзка здравните власти в редица страни по света, включително в РБългария, бяха принудени да признаят писмено, в отговор на множество запитвания по Закона за достъп до обществената информация, че липсват данни за изолиран КОВИД-вирус.

Линкове към скандалния и порочен PCR-протокол, известен още като "Корман-Дростен":

Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR:
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
https://www.eurosurveillance.org/deliver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-5.pdf

https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Covid-19-Bioterror/COVID-19-deceptions/Detection-of-2019-novel-coronavirus-by-real-time-RT-PCR--Corman-Drosten.pdf

Заслужава да отбележим също изключително подробния анализ на английския д-р Майкъл Идън, публикуван на 30.11.2020 и озаглавен "Псевдо епидемията от PCR фалшиви позитиви", в който се докладат важни факти за груби и фрапиращи нарушения при масовото прилагане на PCR-теста във Великобритания:

The PCR False Positive Pseudo-Epidemic
https://dailysceptic.org/archive/the-pcr-false-positive-pseudo-epidemic/

Връщайки се на темата за скритите (недекларирани) съставки в PCR-теста, можем да посочим изследването на интернационалната група CEVICAS, съответно откриването в PCR-тампона на супер електропроводимия и радиоактивен метал технеций:

CEVICAS International Group on the presence of technetium in PCR test swabs
https://www.orwell.city/2022/02/technetium.html

Много други доктори, учени и специалисти направиха микроскопско изследване на PCR-тампони и установиха потресаващи факти, а именно наличието на цяла гама от нано метални частици, хидрогел на ДАРПА (https://darpa.mil), съдържащ нано графен оксид, и микрофибри. Забележително в това отношение е изследването на италиянския дoктор Антониета Гати (Antonietta Gatti), която още през април 2021 г. сезира италиянския Парламент за скандалните открития.

https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/covid-e-tamponi-possono-essere-dannosi-la-dottoressa-gatti-alla-camera-dei-deputati-ecco-cosa-ho-trovato.html

Italian scientist Antonietta Gatti shows electron microscopy pictures from swabs and an analysis of the chemical components. Harmful chemicals were found like aluminium, zirconium, glass fiber and silver nanoparticles:
https://www.bitchute.com/video/uW6b2qAyjica/

Доктор Гати хвърли бомбата още през 2017 година, когато публикува подробно изследване, проведено съвместно с д-р Стефано Монтанари, относно недекларираните съставки в масово прилаганите 44 типа ваксини във Франция и Италия. Изследването потвърди отдавна известните факти и доказателства за силната токсичност на ваксините, тъй като във всички ваксини са били открити недекларирани нано метални частици с потенциален увреждащ и смъртоносен ефект. Единствената ваксина, за която не е могло да бъде установено неорганично замърсяване, е била ветеринарната ваксина Feligen, предназначена за котки. Линк към изследването в международния научен журнал за ваксини и ваксинации, "МедКрейв":

https://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-vaccines-micro--and-nanocontamination.html
https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

Video
https://medcraveonline.com/IJVV/videos/IJVV-04-00072V.mp4

Оказва се, че както ваксините, така и PCR-тестът (включително антигенния тест), са били превърнати в тайни, но супермощни оръжия за изкуствено заразяване и разболяване на милиони хора по целия свят и за провеждане програмата на световния елит, покланящ се на Луцифер, за депопулация! Ето защо световноизвестният аржентински доктор генетик Луис Марчело Мартинес отправи предупреждение по време на Световния марш за свобода в Аржентина да не се използва PCR-тестът и заяви, че КОВИД-пландемията е психологическа операция, провеждана от военните и разузнавателни служби, със знанието на националните правителства:

Dr. Luis Marcelo Martínez: “This Is the Final Phase of a Military Psychological Operation”
https://truthcomestolight.com/dr-luis-marcelo-martinez-this-is-the-final-phase-of-a-military-psychological-operation/

https://rumble.com/vkgrkj-dr.-luis-marcelo-martnez-this-is-the-final-phase-of-a-military-psychologica.html

"...And all this is a great psychological operation, managed with military and intelligence services and governments’ knowledge. And it has always been like that, OK? This is the final phase."

Но още преди д-р Мартинес, руският полковник Владимир Квачков от ГРУ публично разобличи плана за световно изтребление и поробване чрез изкуствено създадената КОВИД-криза. Ексклузивното интервю на полковник Квачков може да се изтегли от следния линк:

https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Covid-19-Bioterror/Russian/Colonel-Vladimir-Kvachkov-interview.mp4

Президентът на Танзания, Джон Магуфули, също публично разобличи голямата PCR-измама през есента на 2020 като огласи пред народа скандалния факт за получени положителни PCR-проби от някои видове животни и... растения. Разбира се, интернационалната КОВИД-мафия не можа да прости тази смелост и доблест на танзанийския президент, така че кратко време след казуса, на 17 март 2021, бе обявена смъртта му. За съжаление, танзанийският президент бе измежду малкото държавни лица, които се опълчиха открито срещу провеждания жесток геноцид.

Tanzanian president John Magufuli reports the positive results from his fake sample COVID-19 tests:
https://www.bitchute.com/video/V032CHZ1yC1d/

Измежду стотиците доктори, учени и адвокати по света, които се опълчиха смело срещу налагания световен КОВИД-терор чрез задължителни маски, КОВИД-тестове и ваксинации, бе и пластичният хирург Деван Гринер (Devan Griner, MD), който, на 04.03.2022, депозира искова молба във Федерален съд на щата Юта, срещу главния агент на йезуитите в Белия дом, президента Байдън, както и срещу други служители от неговата администрация.

Dr. David Martin’s Lawsuit Against Biden: “The COVID Injection Is a Bioweapon”
https://truthcomestolight.com/dr-david-martins-lawsuit-against-biden-the-covid-injection-is-a-bioweapon/

В тази връзка е необходимо да добавим, че руското Военно министерство предостави през последните месеци на световната общественост безспорни доказателства и факти за участието на сина на президента Джо Байдън, Хънтър Байдън, във военната програма на Пентагона по разработка на биологическо оръжие в 30 биолаборатории на територията на Украйна. Това бе една от основните причини Русия да започне военната операция на 24.02.2022, която причина престъпно се премълчава от западните и български официални медии и власти.


31.03.2022 (16:45)
Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415508@egNews

Выступление
начальника войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
(31 марта 2022 г.)

Анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США
на территории Украины
https://z.mil.ru/files/morf/Slaidy_RHBZ.pdf

Ранее мы приводили схему взаимодействия госорганов и нынешнего военно-политического руководства США с украинскими биообъектами. В частности, была отмечена причастность инвестиционного фонда, которым руководит Хантер Байден, к финансированию биологических программ на территории Украины.

Перед вами — переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ.

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veatch» и «Metabiota»

https://z.mil.ru/spec_mil_oper/documents/gallery.htm?id=110577@cmsPhotoGallery

...Необходимо отметить, что деятельность компании «Black and Veatch» вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб.

Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало: цитата: «...в последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию «Black and Veatch» установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия...». Конец цитаты.

Компания «Metabiota» известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На территории Украины «Metabiota» была представлена Мери Гуттиери — вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки.

Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Кроме того, он консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.

Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Полагаем, что перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ..."


11.05.2022 (16:30)
Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12420908@egNews

Материалы к брифингу
https://z.mil.ru/files/morf/brif-kirillov1105.pdf

"...Необходимо отметить, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры демократической партии. Так, через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead. Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества..."


Относно ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НОСЕНЕ НА МАСКИ

Задължителното носене на маски, наложено по целия свят от здравните власти, изигра кардинална роля в чудовищния КОВИД-сценарий и КОВИД-терор.

Вече е известно, на базата на огромен фактологически и научен материал, че маските НЕ могат да предпазят от вирусно заразяване, колкото и плътно да са прилепнали към лицето и без значение от какъв материал са направени. По този въпрос има тонове от научни изследвания и документи, публикувани от опитни и квалифицирани доктори и учени. Заслужава обаче да споменем само, че служителите в биолабораториите, работещи с опасни възбудители на инфекции, включително т.нар. КОВИД-вирус, са длъжни по протокол да носят специални защитни облекла, които покриват цялото тяло, буквално всеки милиметър. Само този факт е достатъчен, за да стане ясно на един трезвомислещ човек, че носенето на "предпазна" маска е абсолютна ИЗМАМА!

47 изследвания потвърждават неефективността на маските срещу КОВИД и 32 други потвърждават техния негативен ефект върху здравето:
https://www.lifesitenews.com/news/47-studies-confirm-inefectiveness-of-masks-for-covid-and-32-more-confirm-their-negative-health-effects/

Асоциацията на американските лекари и хирурзи (AAPS), създадена през 1943 и базирана в щата Аризона, публикува обширно проучване, озаглавено "Факти за маската", в което доказа, че носенето на маска е безполезно за предпазване от вирусно заболяване и носи огромни рискове и вреди за здравето:

Mask Facts
https://aapsonline.org/mask-facts/

Междудругото, в заключителната част на проучването се казва:

"Хората не носят правилно маската. Много хора носят маската под носа. Носещият маска не носи очила (бел. - защитни), а очите са входна врата. Ако вирусът попадне на очния конюктив, сълзите ще го отведат в назофаринкса."

Горното заключение слага точка на всеки спор относно носенето на маска.

Но както манипулирането на данните за заболелите и умрели от КОВИД, така и задължителното носене на маска послужи на световната КОВИД-мафия за налагането на масова психоза и страх, така че днес огромен брой хора са ментално и психически увредени до такава степен, че дори в разгара на лятото тази година, в чужбина и у нас може да се видят граждани, ходещи по улицата с маска на уста! Страхът и психозата, които обладаха повярвалите на голямата измама, т.е. омаскарените, накара немалко от тях да проявяват също неоправдана агресия към здравомислещите, т.е. отказващите да се омаскарят. Така, в различни места и по различни поводи, омаскарените атакуваха вербално и дори физически здравомислещите, защото смятаха, че последните са заплаха за тях и могат да ги заразят.

Въпреки това, мнозина, носещи маски, се разболяха от "КОВИД", за разлика от мнозина, не носещи маски, които не се разболяха от "КОВИД"! Така например, генерал Христо Цанков, не носи маска през тези 4 години на КОВИД-пландемия (2019 - 2022), не си направи нито един PCR или антигенен тест, не си направи нито една ваксина, защото е разумен Антиваксър, свободно общува през тези 4 години с всеки - на улицата, на пазара и т.н., и НЕ СЕ РАЗБОЛЯ от една-единствена хрема или настинка дори! Но генерал Цанков е вегетарианец, не употребява алкохол и тютюн, и води здравословен начин на живот съгласно Божието учение и разпоредби, което също има огромно значение за телесното и духовно здраве.

Носенето на маска не само че не може да предпази от вирусно заразяване, но напротив, според изследванията на доктори и учени, е ВРЕДНО и ОПАСНО за здравето! Опасността идва както от ограничаване притока на кислород до организма и мозъка, така и от множеството вредни и токсични материали, от които редица видове маски са изработени. Не случайно в разгара на КОВИД-пландемията бяха публикувани новинарски съобщения за настъпила смърт следствие носенето на маска. В това отношение особено уязвими са болните от някои хронични белодробни и сърдечни заболявания.

Германските учени, проф. Michael Braungart и д-р Dieter Sedlak, алармираха за опасни за здравето материали в различните видове маски:

Exclusive: Chemical cocktail found in face masks
https://www.ecotextile.com/2021040127603/dyes-chemicals-news/exclusive-chemical-cocktail-found-in-face-masks.html

Германският невролог, д-р Margarite Griesz-Brisson, също предупреди срещу носенето на маска, водещо до недостиг на кислород и натрупване на въглероден диоксид, което е особено вредно за децата и възрастните:

German Neurologist Warns Against Wearing Facemasks: 'Oxygen Deprivation Causes Permanent Neurological Damage'
https://www.sott.net/article/442455-German-Neurologist-Warns-Against-Wearing-Facemasks-Oxygen-Deprivation-Causes-Permanent-Neurological-Damage

Освен това, абсолютно доказано е, че продължителното носене на маска води до задържането и размножаването на вредни бактерии и вируси както върху маската, така и в устата. Така например, един зъболекар в САЩ докладва за рязък скок на възпаленията на венците и зъбните заболявания при свои пациенти следствие носенето на маска.

Но и това не е всичко. Защото, освен ваксини и PCR-тест с нано графен оксид, на световния пазар бяха пуснати и маски с нано графен оксид! Разбира се, отново в името защитата здравето и живота на гражданите от "смъртоносния КОВИД-вирус", за който вече знаем със сигурност, че го няма. Но пък знаем също че имаме налице масово разпространение и натравяне с нано графен оксид по въздуха, чрез водата, чрез ваксините, PCR-теста, маските и т.н. Знаем още, че нано графеновите частици взаимодействат с мощните 5G честоти на новата световна 5G-мрежа и причиняват необратими увреди в човешкия организъм, и че успешно се използват в нанотехнологии за дистанционно въздействие и контрол на мозъчната дейност. Ето и няколко примера:

Английската компания Industrial Abrasives Ltd пусна на световния КОВИД-пазар графенови маски с търговската марка Graphene-MSK1, разработена въз основа на патентованите технологии Nanene и Polygrene на английската групировка Versarien PLC, която разполага с мрежа от подкомпании и дистрибутори в Тексас, САЩ, в Китай, Южна Корея и Европа:

Graphene Enhanced Face Masks FFP2 RD
https://grapheneppe.co.uk
https://www.versarien.com

Компанията Nanomatrix Materials разработи маска с нанокомпозит от графен и сребро:

World-First Graphene Membrane Face Mask that Kills COVID-19
https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5754

Статия на английското ел.издание "Гардиън" от 24 март 2015, докладва за разработката на нова технология за стимулиране невроните на мозъка чрез наночастици, която позволява да бъдат дистанционно активирани мозъчни клетки посредством светлинни импулси и магнитни полета:

Remote control of brain activity with heated nanoparticles
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2015/mar/24/remote-control-brain-activity-nanoparticles

Патент на университета "Рокфелер", Ню Йорк, депозиран в американското патентно ведомство на 30.07.2018 и одобрен на 29.09.2020, разкри технология за дистанционен контрол на клетъчната функция чрез използването на наночастици и радиочестоти. В патента се казва, че наночастиците могат да бъдат приложени спрямо целевите клетки както извън тях, така и вътре в тях чрез стимулиране на наночастиците, което води до повишаване на тяхната температура. Това се постига именно чрез радиочестотно въздействие, което от своя страна води до клетъчна реакция (отговор). По-нататък патентът обяснява, че клетъчният отговор може да включва повишаване на генната активност чрез производството на един или повече физиологически активни протеини. Потресаващо! Защото този патент, който далеч не е единствен по рода си и създаден иначе с благовидната цел за лечение на определени заболявания, описва целия механизъм на взаимодействие между наночастиците и клетката чрез прилагането на радиочестоти, т.е. това е и механизмът, по който взаимодействат нано графеновите частици и мощните 5G честоти. При това взаимодействие човешкият организъм започва да произвежда определени протеини, които имунната система не разпознава като свои и които започва да атакува и така се стига до силна автоимунна реакция, колапс и в много случаи - смърт. На стр.66, колона 14, изречения 37-47 от патента четем още:

"Наночастиците от различни композити и форми се загряват при определени честоти и сила на електромагнитните полета. Наночастиците за приложение в настоящата разработка включват, но не единствено, наночастици от метал и метален оксид. Такива наночастици включват, но не единствено, наночастици от железен оксид, злато и др. Например, наночастиците от железен оксид максимално се загряват при честота на електромагнитното (ЕМ) поле от около 465 kHz докато наночастиците от злато - при честота на електромагнитното поле от 13.5 MHz, като силата на ЕМ определя степента на загряване...".
 
US10786570B2 - Ferritin nanoparticle compositions and methods to modulate cell activity - Google Patents
https://patents.google.com/patent/US10786570B2
https://patentimages.storage.googleapis.com/95/95/38/5ee082f4c72d09/US10786570.pdf

Връщайки се на темата за графеновите маски, не бива да подминем и факта, че в началото на април 2021 канадската национална агенция "Здраве за Канада" (Health Canada) публикува съвет да не се използват маски, чиито етикети указват, че съдържат графен:

Graphene Oxide Pathogen Found on Face Masks & Swabs
https://truthundercover.com/graphene-oxide-pathogen-found-on-face-masks-swabs/

Wearing face masks coated in graphene can cause serious lung problems, warns Health Canada
https://chemicalviolence.com/2021-06-03-face-masks-coated-graphene-lung-problems.html

Предвид на доказаните вреди за човешкия организъм, причинявани от наночастиците от групата на графена, съвсем странен е мега-проектът на Европейския съюз, Graphene Flagship, финансиран основно от Европейската комисия и лансиран като един от първите проекти, свързани с бъдещите технологии. По информация на специалната интернет-страница,

"Graphene Flagship е част от най-големия научен изследователски проект на Европейския съюз. Имайки бюджет от 1 милиард долара, проектът представлява една нова форма на съвместна координирана изследователска инициатива в безпрецедентен мащаб."

https://graphene-flagship.eu/collaboration/about-us/

Изглежда, че целта на този ултра скъп за европейските данъкоплатци проект, е да изнамери и обоснове магическите полезни свойства на графена за човешкото здраве, които на свой ред да оправдаят неговото приложение в голям брой медицински продукти и технологии, включително ваксините, тестовете и маските. Така например, въз основа на проведени съвместни проучвания, партньорски организации, работещи в рамките на инициативата, открили, че графен оксидът елиминира поведенчески симтоми на тревожност. Конкретно, било установено, че инжектирането на графен оксид в специфичен дял на мозъка потиска невроните, отговорни за състоянието на тревога. Така, стигаме до още едно директно доказателство за това, че НЯКОЙ (зад кулисите) хвърля неимоверни усилия и средства в инжектирането на графен оксид в мозъка на човека, т.е. за целите на въздействие и контрол на човешкото поведение. Но защо ли и кой е този НЯКОЙ? Малко вероятно е това да са непросветените чиновници в Европейската комисия.

https://graphene-flagship.eu/graphene/news/soothing-the-symptoms-of-anxiety-with-graphene-oxide/

Всъщност, правителствената прес-служба на Индия, в едно свое комюнике, публикувано на 25.06.2020 на нейната интернет-страница, директно призна кой е този НЯКОЙ, който стои зад масовата психо- и инфо-кампания за носене на маски и промяна на поведението, под надслов "Направлявайки Новото Нормално" (Navigating the New Normal). В самия край на комюникето четем:

"Кампания, фокусирана върху носенето на маски

Медийни материали ще бъдат използвани, които ще разяснят как се носи правилно маска. Несъмнено, тази проста мярка послужи съществено в борбата срещу КОВИД-19. Страни като Япония и Южна Корея направиха носенето на маска социално приета норма. Кампанията за носене на маска е разработена от фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" в сътрудничество със световната група Маккан."

NITI Aayog Launches Behaviour Change Campaign, 'Navigating the New Normal', and Website
(Essential focus on mask-wearing by all)
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1634328

Фондацията "Бил и Мелинда Гейтс", която има дялово участие в такива фарма-гиганти като Johnson & Johnson, Merck, Pfizer и др. и е между най-големите дарители на Световната Здравна Организация, стои също в основата на световната кампания за ваксиниране с новата mRNA КОВИД-ваксина, и следователно, всички служители на фондацията начело с Бил Гейтс са пряко отговорни за смъртта и осакатяването на милиони ваксинирани по целия свят. В тази връзка Индийската Адвокатска Асоциация, базирана в Мумбай, докладва за повдигнати обвинения в Индийския висш съд на Бомбай срещу милиардерите Бил Гейтс и Адар Поонавала (Adar Poonawalla), партньори в производството на ваксината Covishield, поради смъртта на 23-годишен млад индиец, умрял след ваксинация с въпросната ваксина: 

November 25, 2021 / World’s First Vaccine Murder case against Bill Gates, Adar Poonawalla filed in India’s High Court
https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/

В съдебния иск на майката Киран Ядав, подаден срещу управата на щата Махаращра и други длъжностни лица, се обяснява, че младият мъж e починал на 29.09.2021, в същия ден на ваксинацията, бидейки принуден да се ваксинира поради наложени рестрикции на неваксинираните да пътуват с влак. В точка 28 на иска се посочва, че Адар Поонавала, собственик на Serum Institute of India (SII), който произвежда ваксината Covishield, е "основният печеливш от престъплението". Точки 35 и 36 на иска са от особена важност и гласят:

https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/11/KIRAN-YADAV-WP.pdf

"35. При тези обстоятелства е ясно, че обвинените длъжностни лица работят единствено за благосъстоянието на производителите на ваксини и за изпълнението на тази конспирация те създават закони, за да облагодетелстват със стотици хиляди производителите на ваксини. Но действайки като съдружници в престъплението, те осъществяват масово убийство на граждани и следователно е необходимо да бъдат арестувани заедно, за да бъде спасен животът на останалите."

"36. Обвиненият заговорник Бил Гейтс, който произвежда Covishield в партньорство със Serum Institute, е закоравял престъпник от групата масови убийци, прилагащи ваксини, в заговор с държавни служители."

"36.4. Бил Гейтс в партньорство със Serum Institute произвежда към дадения момент ваксината Covishield. Така, става ясно, че обвинените са закоравели престъпници, които трупат печалби чрез продажба на ваксини, причиняващи смърт и странични реакции, и следователно те попадат в категорията "масови убийци". Най-малкото наказание за подобни престъпления е смъртното наказание."

И още, в останалите подграфи на същата тази точка 36, както и в приложенията, адвокатите на почернената майка, Шивам Мехра и Сидхи Дхамнаскар, излагат фрапиращи доказателства за криминалната дейност на Бил Гейтс в Индия в сътрудничество с някои държавни органи и длъжностни лица, в резултат на която, за периода 2000 - 2017, най-малко 8 деца умират, а стотици хиляди получават парализа от оралната полио ваксина (NPAFP - nonpolio acute flaccid paralysis).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предвид на всички изложени дотук факти и доказателства, които са само една нищожна част от представените пред световната общественост изследвания, статистически данни, жалби, протести, съдебни искове и т.н., се налагат следните кардинални изводи:

В края на 2019 бе започната безпрецедентна в историята военно-икономическа операция под ръководството на световното правителство в сянка в сътрудничество с интернационалния мега-корпоративен капитал и националните правителства, за довършване процеса на глобализация, окончателно налагане на Новия Световен Ред и изкуствено съкращаване населението на земята според предписанията на напътствените камъни в щата Джорджия, САЩ. Бе употребено биологическо оръжие чрез аерозолно разпръсване на токсични и смъртоносни биологични и химически агенти по целия свят, което, във взаимодействие с другия основен фактор - запуска на глобалната 5G мрежа, предизвика клиничната картина на КОВИД. Делото на изтреблението продължи с налагането на безпрецедентен КОВИД-терор върху световното население чрез черна медийна пропаганда, ваксини, тестове, носене на маски, локдауни и всякакви безсмислени ограничения, а така също чрез прилагане на убийствен медицински протокол за интубиране. Чрез КОВИД-ваксините бе осъществено също наночипиране на милиони човешки същества в изпълнение плана на световния елит, който се покланя на Луцифер, за трансхуманизъм и свързване на човека с глобалната интернет мрежа. 

Резултатите от световната военно-психологическа операция "КОВИД-19" са милиони убити и осакатени хора от всички класи и националности, т.е. налице е СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД. Тук е важно да отбележа, че малко преди старта на същинската част на операцията - обявяването на КОВИД-пандемията от СЗО на 11 март 2020, ПРЕДУПРЕДИХ американското правителство и служби за предстоящата гибел на милиони хора като изпратих на 04.02.2020 до президента Доналд Тръмп и неговата администрация моето отворено писмо до служителя на американските разузнавателни служби, Раян Мауро. Същият този служител взе участие в церемонията по откриване на симулативното интернационално учение с кодово име "Събитие 201" (Event 201), през октомври 2019, което пресъздаде и отработи предварително всички детайли на световната КОВИД-пландемия. Моето отворено писмо може да бъде свалено на английски от следния линк:

Open letter to the national security officer Ryan Mauro - DTRF-CIN (2020):
https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/Covid-19-Bioterror/Antichrist-666/Open-letter-to-the-NS-officer-Ryan-Mauro-DTRF-CIN-(2020).txt

Също така, на 26.08.2020, внесох в деловодството на РУ на МВР-Дупница Заявление до Министъра на МВР, Христо Терзийски, вх. номер 348000-6658/26.08.2020, в което ПРЕДУПРЕДИХ за "плана на световния черен елит да ваксинира световното население с новата ваксина срещу КОВИД-19" и че "предоставените от мен материали за ваксините разкриват, че те се използват от десетилетия като мощно биологично оръжие за изкуствена депопулация."

Следва да подчертая, че както мултинационалните фарма-компании, така и медийните компании, а така също мобилните оператори и телекоми, са част от военно-промишления и разузнавателен комплекс на Новия Световен Ред! В тази връзка, безпрецедентната световна и масирана медийна пропаганда в стил "Гьобелс" изигра решаваща роля за приемането на всички спуснати от правителствата и здравните власти ограничителни мерки и закони и преди всичко за приемането на високотоксичните КОВИД-ваксини и безполезните, но фалшиви PCR-тестове. Междудругото, мнозина наивни медийни представители, повярвали на големите ЛЪЖИ за ползите от ваксините, се простиха със здравето и живота си. Същото се случи и с мнозина служители в сферата на политиката, медицината, бизнеса, спорта, правораздаването и т.н.

В продължение на месеци наред световната общественост беше облъчвана и заливана с поток от фалшива информация за чудотворните ваксини, които били единственото спасение за човечеството от грозния КОРОНА-вирус, за който стана ясно, че съществува единствено в компютрите на световната КОРОНА-мафия. Същевременно, всички другомислещи, респективно Антиваксъри и Правозащитници, бяха оплювани, дискредитирани, клеветени и обявявани за врагове на здравето, реда и народа. И когато Антиваксърите предупреждаваха, че ваксините са безполезни, че не създават имунитет, а напротив, компрометират и разрушават естествения имунитет, никой не им обръщаше внимание. Но нека да оставим официалната статистика да говори.

Така, съгласно публикуваните официални данни за РБългария за периода 01.01.2021 - 05.06.2022, имаме над 152000 души ваксинирани, но заразили се с "КОВИД"! Казано на елементарен език, над 152000 българи са се разболяли от "КОВИД" след ваксинацията, което е директно потвърждение за вредността и токсичността на КОВИД-ваксината от една страна, а от друга, за нейната абсолютна неефективност да предпази ваксинирания. Като вземем предвид и факта, че официалната статистика далеч не отразява реалната статистика, която обичайно е поне 5-6 пъти по-голяма, тогава стигаме до истинската картина на нещата, а именно, че имаме налице КОВИД-План-демия чрез ваксини!

Заразени ваксинирани:
https://data.egov.bg/data/resourceView/e9f795a8-0146-4cf0-9bd1-c0ba3d9aa124

Изтегляне на данните в текстов файл:
https://data.egov.bg/resource/download/e9f795a8-0146-4cf0-9bd1-c0ba3d9aa124/csv


ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

Световните правителства и здравни власти не обърнаха внимание на предупрежденията на мнозина доктори и учени относно масовата смърт и увреди, които ще последват световната КОВИД-ваксинационна кампания. Сега имаме налице безпрецедентна масова смърт и увреди на милиони ваксинирани по целия свят, които ежедневно нарастват с бързи темпове! Спусъкът е натиснат и няма връщане назад. Тъй като КОВИД-ваксината е бомба със закъснител, всеки ваксиниран рано или късно ще започне да развива различни симтоми на тежки дегенеративни заболявания. При някои ще се проявят по-бързо, особено при възрастните, които имат множество придружаващи заболявания, при хронично и раково болните, и т.н. При други ще се проявят на по-късен етап, когато са налице утежняващи фактори. Също така, от голямо значение е и обстоятелството колко дози ваксини са били сложени.

Но и това не е всичко. Защото световният луцифериански култ подготвя активно нова биологична атака, която се очаква да започне през късната есен (началото на зимата) тази 2022 година. Коварният план предвижда да бъде причинена още по-голяма масова смърт, с последващ тотален колапс на световната икономическа и финансова система, така че да бъдат премахнати книжните пари и да бъде повсеместно въведената дигиталната система за разплащане, чиято кардинална цел е постигането на глобална власт и контрол.

Съществена част на този дяволски план предвижда също да бъдат обвинени Антиваксърите, че със своята активност са попречили да бъде постигнат "колективен имунитет" (herd immunity - стаден имунитет), съответно да бъдат предприети крути законодателни мерки срещу тях и всички Правозащитници, насочени към частично или пълно ограничаване на тяхната дейност и дори съдебно преследване.

ПРЕДУПРЕЖДАВАМ също, че отсега насетне последните събития ще се развиват с главоломна бързина, като биологичната атака е възможно да включва още (на един последващ етап) и изкуствено предизвикване на глобална екологична катастрофа - новият 911!


НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 5G СМАРТФОНИ, РУТЕРИ И ДРУГИ БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА, РАБОТЕЩИ НА 5G ЧЕСТОТИ !!! 


ИСКАНИЯ:

Във връзка с гореизложеното отправям следните Искания до Министерството на здравеопазването:

1.) Да получа по един флакон от всяка внесена партида на прилаганите в РБългария четири вида ваксини, от началото на ваксинационната кампания до днес, за целите на независимо експертно и научно изследване в специализирана лаборатория. Получаването следва да бъде придружено от официален документ на МЗ, в който следва да бъдат описани всички бройки, партидни номера и данни за дата на внос и производител.

2.) Тъй като органите на МЗ са длъжни да съхраняват определени бройки от всяка партида ваксини, посочете кой орган на МЗ е конкретно отговорен за това и къде (в коя сграда и на кой адрес) се съхраняват въпросните бройки.

3.) Да получа фотокопие на всички договори, сключени между органите на МЗ и производителите (дистрибуторите) на ваксини за внос на КОВИД-ваксини.

4.) Тъй като ваксината на АстраЗенека е ГМО-ваксина, т.е. съдържа генно-модифицирани клетки от човешки АБОРТИРАН фетус (зародиш), посочете кой закон или разпоредба са приложени от МЗ в одобряването на тази ваксина за употреба в РБългария? Следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

От оригиналната листовка на АстраЗенека:

"Една доза (0,5 ml) съдържа: Аденовирус от шимпанзе, кодиращ вирусния шипов (spike) гликопротеин на SARS-CoV-2 ChAdOx1-S, не по-малко от 2,5 x 10 (на 8 степен) инфекциозни единици. Произведен в генетично модифицирани човешки ембрионални бъбречни (human embrionic kidney, HEK) 293 клетки чрез рекомбинантна ДНК технология. Този продукт съдържа генетично модифицирани организми (ГМО)."

5). Да ми бъде предоставен списък от МЗ на всички вносители (търговци) в РБългария на PCR-тестове, както и информация от кои производители (държави) се внасят.

6). Да ми бъде предоставена информация и статистика от МЗ относно диагностицираните в РБългария болни от сезонен или друг вид грип за периода октомври 2019 - януари 2022 г., както и какво количество ваксини срещу грип са били поставени за същия период. Следва да бъдат изброени марките и производителите.

7.) Да получа изчерпателен отговор на следните въпроси:

а.) Извършван ли е до момента лабораторен анализ със специализирана апаратура (микроскоп и др. техника) на внесените партиди ваксини, от органи на МЗ или независими лаборатории в РБългария, за верификация съдържанието на ваксините според оригиналната документация? Ако да, следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

б). Извършвано ли е до момента в РБългария лабораторно потвърждение за т.нар. вирус SARS-CoV-2, както и за всички негови варианти, чрез ИЗОЛИРАНЕ на вируса от материал на пациент, съответно ИЗОЛИРАНЕ на всеки негов вариант? Ако да, следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

в.) По какъв начин и метод е установено наличието на вирус SARS-CoV-2 и всички негови варианти в РБългария до момента? Следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

г.) Според данните на МЗ, какъв е броят на ваксинираните в РБъгария с всички видове КОВИД-ваксини към днешна дата? Следва да бъде предоставена информация за ваксинираните с 1, 2, 3 и повече дози за всеки вид ваксина.

д.) Колко партиди КОВИД-ваксини са внесени до момента и каква е общата сума, която РБългария е заплатила? 

е.) Има ли висящи плащания по внесени партиди ваксини и, ако да, в какъв размер и към кои производители?

ж.) Има ли сключени договори между МЗ и производители (дистрибутори) на КОВИД-ваксини за бъдещи доставки? Следва да бъдат посочени количества и суми.

з.) Има ли МЗ или негови контрагенти сключени договори за внос в РБългария на PCR-тестове и, ако да, с кои производители (дистрибутори) и на каква стойност?

и.) Съхранява ли МЗ информация и подписани документи за информирано съгласие на ваксинираните граждани? Коя е приложимата законова уредба и къде се съхраняват тези документи?

й.) Има ли законови санкции за доктори, извършващи ваксинации с КОВИД-ваксини, които не предоставят на желаещите да се ваксинират документ за информирано съгласие? Има ли до момента наказани такива доктори от органите на МЗ?

к.) Има ли приета в РБългария програма (разпоредба или закон) за финансова компенсация на увредени и починали след ваксинация, както в САЩ и някои други страни по света?

л.) Има ли забрана в РБългария за патологично изследване на починали, диагностицирани като "КОВИД-болни" и, ако да, кой е издал забраната, кога, на какво основание, и в сила ли е още? Следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

м.) Има ли извършени до момента патологични изследвания на починали, диагностицирани като "КОВИД-болни" от органи на МЗ или в частни здравни институции? Ако да, следва да бъде предоставена пълна информация и достъп до съответната документация.

н.) Обсъждат ли се в МЗ мерки за прилагането на задължителна (принудителна) ваксинация в РБългария? Има ли спуснати в това отношение директиви или препоръки от Световната здравна организация (СЗО) или от Европейския съюз?

о.) Разрешени ли са за употреба в РБългария препаратите "Хидроксихлорокин" (Hydroxychloroquine - HCQ) и "Ивермектин" (Ivermectin) за лечението на болни с КОВИД-симптоматика?

8.) Има ли участие РБългария и нейни представители в мега-проекта на Европейския съюз, Graphene Flagship и, ако да, кои са лицата и организациите, които участват?

9.) Да получа от деловодството на МЗ входящия номер на настоящото ИСКАНЕ. Официалният отговор да ми бъде изпратен в pdf-формат на ел. поща:

General@illuminati-bg.bg


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Листовка на Адвентистите от Седмия Ден Антиваксъри, озаглавена "Доктори разкриха скрити съставки в КОВИД-ваксините, които предизвикват масова смърт и увреди по света !!!", с обновена статистика към началото на месец юни 2022.

2. Листовка на Адвентистите от Седмия Ден Антиваксъри, озаглавена "Световният КОВИД-геноцид е ясен БЕЛЕГ за КРАЯ НА СВЕТА и Второто Пришествие на Бога и Спасителя Исус Христос !!!".

3. Листовка на Адвентистите от Седмия Ден Антиваксъри, озаглавена "Третата световна война е още един ясен БЕЛЕГ за КРАЯ НА СВЕТА и Второто Пришествие на Бога и Спасителя Исус Христос !!!".

4. Листовка на Адвентистите от Седмия Ден Антиваксъри, озаглавена "Какво казва Всемогъщият Бог за Второто Пришествие и КРАЯ на света?".


ОЩЕ ВАЖНИ ЛИНКОВЕ:

Био-терор
https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR

Писмо до ДАНС във връзка с фалшиво обявената грипна епидемия през 2009:
https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/vac-07.doc

Отворено писмо до Биляна Гавазова и екипа на БТВ - 21.01.2018:
https://illuminati-bg.bg/BIO-TERROR/vac-09.rtf

Интернационална група от адвокати, наречена Гранд Жури на Народния Съд на Общественото Мнение, започна разследване във връзка с КОВИД-пландемията за престъпления, извършени срещу човечеството:

Grand Jury Proceeding by the Peoples' Court of Public Opinion
https://www.grand-jury.net


Заявител:


Генерал Христо Цанков +SHT


-----

